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Medborgarlöftet 2021-2022 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden 
som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisen 
har tillsammans med Ånge kommun genomfört medborgardialoger med boende i 
kommunen och områden som identifierats som viktiga för det trygghetsskapande 
arbetet är:
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Nu har Medborgarlöftet signerats digitalt av kommunalråd 
Erik Lövgren och Veronica Andersson, chef för lokalpolis-
område Medelpad.

 Ånge kommun och polisen lovar att tillsammans verka för att öka medveten- 
 heten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på sätt förhindra 
 och förebygga brott.

  Ånge kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna 
 inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära 
 relation.

  Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad fortsätta jobba 
 med etableringen av ytterligare grannsamverkansområden och aktivt stötta 
 befintliga områden.
  Minst 20 fotpatruller årligen i centrala Ånge.

  Fem riktade insatser årligen mot ungdomar och misstänkt missbruk. Ånge kom- 
 mun ska verka för att alkohol och droger minskar i samhället och genomföra 
 drogvaneundersökningar genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaup- 
 lysning (CAN).

 Delta vid gemensamma informationsträffar gällande droger och missbruk.

  Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar, samt riktade  
 insatser mot olagliga A-traktorer. Ånge kommun lovar att vara lyhörda i de fall  
 medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.

Medborgarlöftet för 2021-2022 lyder:



Tack till alla i vår fina kommun som respekterat Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och hjälpt till att hålla smittspridningen nere. Trots 
allt har verksamheterna gjort storverk även om det självfallet är saker 
och ting som tagit längre tid då all kraft måste koncentreras för att hindra 
smittspridning. 

Nu blommar Hägg och Syrén och naturen formligen ångar av liv efter att 
ha vilat sig i form under höst och vinter. Jag känner likadant, vi tågar från 
mörkret in i ljuset. En sommar som sannolikt innebär att vi måste fortsätta 
tvätta händer (å andra sidan så är väl handtvätt något vi ska fortsätta 
med…) och hålla avstånd. 

Men med det sagt så har vi mycket att hemestra med här i kommunen. 
Vandringsleder, vackra sjöar och bergknallar med fantastisk utsikt. För att 
inte tala om god mat och härliga sommarkaféer.
Koka kaffet och stoppa det i lillryggan och vandra i naturreservaten, upp 
på bergen, ned i dalarna. 

Gör ett stopp på en loppis, något sommarcafé eller varför inte vandra 
Pilgrimsleden en bit? Det finns mycket att se och göra men det viktigaste 
är att ladda batterierna och inför att vi återses i höst med nya krafter för 
att gemensamt utveckla vår fina kommun.

Krönika

Sommaren  
är i antågande
Vi lever i en underlig tid som vi förhoppningsvis kan lägga 
bakom oss framåt hösten. Det har varit en tid av isolering, 
karantän och avstånd. Fullkomligt främmande för oss, men 
på något sätt har det ändå gått. 

Trevlig sommar!

Erik Lövgren, kommunstyrelsens Ordförande

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET



”Jag är väldigt hemmakär 
och har väl alltid haft tan-
ken att flytta tillbaka till 
Fränsta, när jag blir stor 
och ska bilda familj”

I en undersökning 2019 som Svensk fastighetsförmedling 
gjort svarar var fjärde svensk att de vill bosätta sig på lands-
bygden i framtiden. Coronaeffekten har även gjort trenden 
tydlig, många människor väljer nu att flytta till landsbygden. 

Projektet ”Fullt hus” är en ny satsning för Ånge kommun. 
Det handlar om att inventera vilka hus som står tomma, hur de 
används och om det finns intresse av att sälja. Just nu görs en 

förstudie där idéer samlas in för hur kommunen ska arbeta med 
Fullt hus. 

– Vi har ett stort behov av fastigheter där folk kan bo och nu 
undersöker vi hur kommunen kan hjälpa till för att tomma hus 
ska släppas på marknaden, säger Melissa Högberg Yilmaz, trai-
nee i samhällsplanering på Ånge kommun.

Fullt hus i Ånge kommun



Det känns helt underbart, säger Hannah och 
visar runt i huset.

Hannah Berglund är uppvuxen i Fränsta, 
men valde som många unga gör att prova på 
livet i staden under några år och att resa runt i 
världen. Men för något år sedan började läng-
tan hem till västra Medelpad att ta fart. 

- Vi började leta hus i Fränsta, men vi är 
båda väldigt kräsna, bland annat ville vi båda 
bo vid vattnet och eftersom vi inte hittade nå-
got så började tankarna gå kring att bygga 
nytt. Och av en ren slump och väldigt mycket 
tur så snubblade vi över tomten i Gissjö, berät-
tar Hannah.

Två år har gått och vid årsskiftet stod huset 
klart för inflyttning. Med en vidunderlig utsikt 
över Gissjön och det mäktiga skogslandska-
pet.

Men helt enkel har resan mot ett nyproduce-
rat hus inte varit.

- Vi pratade med flera olika banker i Sunds-
vall, men de var inte så positiva till våra planer, 
så vi tog kontakt med en lokal bank i Ånge och 
där var man väldigt tillmötesgående och vi fick 
mycket stöd i våra planer och nu står vi här 
med ett nybyggt hus, säger Hannah.

Vad är det med Fränsta som gjort att du hela 
tiden vill ”tillbaka”?

- Jag är väldigt hemmakär och har väl alltid 
haft tanken att flytta tillbaka till Fränsta, när jag 

blir stor och ska bilda familj, säger Hannah och 
skrattar.

Lugnet, fridfullheten och närheten nämner hon 
som andra anledningar till flytten.

- Det finns jättemånga fördelar att bo i Fränsta 
och i Ånge kommun. Vi bor så otroligt vackert 
här i kommunen, vi har tillgången till naturen på 
ett fantastiskt sätt och samtidigt har vi en otrolig 
närhet både till Sundsvall, Östersund och fjäll-
världen. Närheten till allt men ändå kunna bo så 
ute på landet, säger Hannah.

Sambon Emil har även han rötter i Fränsta, 
men har aldrig själv varit bosatt på orten.

- Jag har släkt härifrån Fränsta, min pappa växte 
upp här och jag var här en del när jag var mindre, 
men jag känner inte så många här, säger Emil.

Emil, som är veterinär, hade turen att få börja 
jobba vid distrikstveterinärerna och deras filial i 
Fränsta. Nu väntar en sommar med mycket fix på 
gården. 

- Ja, vi ska måla huset nu och det blir vitt och så 
ska vi väl försöka få till en gräsmatta

-  Ja, vi ska måla det vitt, säger de samstämmigt. 
Någon gräsmatta är inte att tala om ännu, men 
vad gör väl det när de har ängen ner mot sjön. 
Så småningom ska det även byggas garage och 
förråd på gården, men det får vänta ett tag.

- Vi hade först tänkt göra det i år, men vi känner 
att vi behöver ta det lite lugnt också, så det får bli 
senare. Det är i alla fall förberett för byggnation.

Nybyggarna
Huset har ännu inte fått någon färg, men färgvalet är klart. 

Några rör sticker upp i marken här och där gräset ska 
växa fram är ännu bara jord. Men nu har Hannah Berglund 

och Emil Thid äntligen kunnat flytta in i sitt  
nybyggda drömhus i Gissjö, Fränsta.



Medborgare, inklusive barnen, näringslivet, förtroendevalda, 
kommunanställda och barnen har alla bidragit till visionen som 

ska ge hela Ånge kommun en kompass att följa. Det handlar om 
att ta reda på vilken väg kommunen ska välja att gå 

 – och genom röstning vet vi snart var kurspilen pekar. 

Arbetet med en ny vision för Ånge kom-
mun påbörjades under vintern 2019. Elin 
Rapp som är kanslichef och arbetar med 
verksamhetsutveckling, är en av de som 
leder arbetet. 

– Vi har ett förslag som förhoppnings-
vis kommer klubbas igenom 14 juni, de 
förtroendevalda kommer att besluta om 
ett antal fokusområden och 3-5 visions-
formuleringar. Sen öppnar vi upp för en 
röstning bland medborgarna om vilket av 
visionsförslagen det tillslut blir, säger Elin. 

Både politiker och medborgare har 
efterfrågat ett nytt övergripande mål för 
kommunen då den gamla visionen inte 
längre kändes aktuell. Den nya visionen 
ska hjälpa kommunen veta var vi ska, 
den ska underlätta vid beslut och det 
blir lättare att fokusera och välja rätt när 
målbilden är tydlig, det är helt enkelt ett 
viktigt styrdokument för kommunen. 

Det är ett gediget arbete som ligger 
bakom visionen. Det har hållits workshops 
med 1 000 medarbetare som gav ett bra 
underlag. Ledningsgruppen har haft work 
shops om framtidsfrågor där de också fått 
kunskapspåfyllning om Agenda 2030 och 
hur Ånge kommun ska arbeta kring den. 

Det kom önskemål från Kristine Johans-
son, förskolechef, att barnen i förskolan 
också ville jobba med visionen. Det re-
sulterade i att barnens röster också kom 
till tals. Det var tydligt att barn uppskattar 
familjetiden och fri lek på fria ytor, något 
kommunen kan ta med sig i hur miljöer 
byggs, men även hur de befintliga miljö-
erna utnyttjas. 

– Vi har ett jättebra och tydligt underlag 
nu, där det är tydligt vilka våra grundstyr-
kor är och hur vår kultur ser ut, berättar 
Elin. 

Just nu kan hon dock inte avslöja mer 
än så, men när visionen antas startar ar-
betet för att göra verkstad av den snabbt. 
Tillsammans är ett ord Elin ofta använder. 

– Det här är en vision för hela Ånge 
kommun. Hur vi jobbar med den ska vi ta 
fram tillsammans med medborgarna. Vi 
sträcker fram handen till alla som bor här 
och vi vill jobba med utveckling av hela 
kommunen. Det gör vi tillsammans, säger 
hon. 
Visionen kommer också vara ett viktigt 
komplement till översiktsplanen som 
också ses över i detta nu och ska vara 
färdig år 2024. Melissa Högberg Yilmaz 
är trainee i samhällsplanering och hon ser 
fram emot att visionen snart är färdig. 

– Det är viktigt att ta medborgarnas 
vision av kommunen i beaktning eftersom 
det är dem vi planerar för, säger Melissa. 

Alla kommuner ska enligt plan-och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar kommunens yta. Översikts-
planen ska ange inriktning för långsiktig 
samhällsutveckling, den fysiska miljön 
samt kommunens politiska vision. Planen 
är tänkt som ett vägledande besluts-
underlag för hur kommunen använder, 
utvecklar och bevarar mark-och vatten-
resurser. 

– Visionen är ett viktigt verktyg för att 
identifiera vad medborgarna anser att 
kommunen behöver prioritera i sin fram-

tida planering. Med visionen blir det tydli-
gare vart kommunen behöver satsa för att 
i framtiden fatta kloka och genomtänkta 
planerings beslut, säger Melissa. 

En översiktsplan består av fyra delar där 
kommunen just nu befinner sig i inled-
ningsfasen kring förarbetet.  

– Under hela processen vill jag varmt 
uppmana medborgare att engagera sig 
och bidra med åsikter och idéer, levande 
medborgarinflytande är viktigt, säger hon. 

Vid första delen av översiktsplanen 
kommer samråd hållas där medborgare 
kan lämna åsikter och tycka till. Andra 
delen är utställning som pågår i ungefär 
två månader, där man som medborgare 
kan lämna skriftliga synpunkter. Sedan 
kommer tredje och fjärde delen med 
antagande och laga kraft. 

– Medborgarna bjuds in att medverka 
och influera översiktsplansarbetet under 
dessa tillfällen, så ta chansen, säger 
Melissa. 

Redan i sommar kommer man kunna se 
dialogcyklar på centrala samlingspunkter 
runt om i kommunen. Det är ett projekt 
som handlar om bostadsförsörjning där 
dialoger kommer att hållas ute på gator 
och torg. 

– Ser du en av våra dialogcyklar så är 
det bara att stanna, vi vill höra din åsikt 
om hur du vill förändra din boendesitua-
tion. Det är åsikter och idéer som bygger 
vidare en översiktsplan, säger Melissa. 
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Vision Ånge 
–För att hitta rätt väg att gå 



”Vi har ett jättebra och 
tydligt underlag nu, där 
det är tydligt vilka våra 
grundstyrkor är och hur 
vår kultur ser ut”

Melissa Högberg Yilmaz och Elin Rapp har båda arbetat med Vision Ånge. – Det är viktigt med förankring och att alla ställer 
sig helhjärtat bakom visionen för att den ska lyckas, att alla tror på att det här är vägen framåt, säger Elin Rapp. 



Hans pappa Larry var landslagsåkare och senare 
vallachef för svenska landslaget och mamma Anette 
tog ett VM-brons med det svenska stafettlaget 1995. 
William Poromaa från Fränsta har skidsporten i blo-
det. Nu är han ett framtidsnamn på herrsidan i svensk 
längdskidåkning. 

fann William Poromaa i Fränsta

– Det har varit en jättebra säsong för mig, jag har tagit fina steg den här vin-
tern. Jag ser tillbaka på mycket lärdomar och det känns grymt inspirerande 

att fortsätta jobba, säger William Poromaa

William Poromaa går med lugna steg mot hotellets entré. Un-
der armen bär han en datorskärm. Han är bäst på tv-spel av 
alla i Svenska skidlandslaget. Snart är han även bästa skidåka-
ren. William är en exceptionell idrottstalang som också går under 
smeknamnet ”Frälsaren” och ”Messias”, många inom sportens 
värld menar att det är han som ska rädda svensk herrskidåkning. 
Men det är inget som stiger den här killen åt huvudet, han är öd-
mjukt nära jorden trots att han vet att han kan bli bäst i världen

Redan som spädbarn följde han med mamma Anette Fanqvist 
på skidturer, han i pulkan och hon på skidor. Han är uppväxt med 
ljudet av snö under längdskidorna. Det har format hela han. På 
skicrossbanan bakom klubbhuset i Fränsta växte han upp, det 
var där han hängde med kompisarna. Han flyttade som femåring 
med sin familj från Malmberget, där huset skulle flyttas för att 
inte rasa ner i gruvan, till Fränsta och närmare mormor.

– Uppväxten i Fränsta var otroligt bra och det var där jag hitta-
de kärleken till sporten, säger han. 

William menar att när man växer upp på ett mindre ställe finns 
inte en uppsjö av saker att göra, men att det i sin tur gör att 
kärleken till idrott då blir så mycket mer påtaglig. Han som ville 
ha något att göra med kompisarna, fann lyckan i att mötas i 
idrottandet. 

– Det är en bra väg att gå, idrott är något man ska arbeta för. 
Alla har mycket att vinna på det, säger William. 

Det är fortfarande det sociala som är det roligaste för William 
med längdskidåkningen. 

– Jag har många vänner i det här, sporten är en stor del av mitt 
liv och jag känner mig så hemma i det. 

Det är en lyckad säsong han har bakom sig. I februari i år körde 
William sitt första mästerskapslopp på seniornivå. Trots att han 
vid skidbytet i skiathlon tappade ena skidan slutade han på en 
nionde plats och blev bäste svensk i tyska Oberstdorf. 

– Jag hade en konstig känsla hela tiden. Jag kände mig trygg, 
men det kändes som att något skulle hända och när det hände 
var jag som beredd på det. Det blev en väldig mental smäll, men 
jag lyckades komma tillbaka och det är ett av mina allra bästa 
lopp. 

Efter misstaget med skidan svarade William i Expressen att 
han ”har tur i kärlek och otur i skidor”. Han och längdskidåkaren 

Frida Karlsson har hängt ihop ända sedan William gick i nian. 
Det var genom sporten som de lärde känna varandra och kort 
därefter började han på skidgymnasiet i Sollefteå. William och 
Frida har nyligen köpt ett radhus i staden. 

– Vi spelar mycket golf och eftersom det är mycket resor för 
oss båda är vi rätt glada att få någon lugn dag lite nu och då. 

Trots att vintersäsongen är över har det inte blivit mer vila än 
några få dagar för William. Han har redan påbörjat träningen in-
för nästa säsong, vilket innebär mellan 15–25 timmar per vecka. 

– Det är många saker man måste välja bort om man ska ligga 
på den här nivån som jag gör. Jag kan inte åka iväg en vecka 
med kompisar för att spela golf och chilla mitt i sommaren, men 
jag jobbar för att ta guldmedaljer på OS och VM, säger han. 

Han vet vilket jobb som krävs, det fick han tidigt lära sig från 
sina föräldrar. 

– Den uppbackningen har alltid varit jätteviktig, mina föräldrar 
har alltid varit med och stöttat mig. Det var ju de som tränade 
mig när jag var liten. Jag har alltid fått höra från dem vad som 
krävs och vad man behöver för att bli bra på skidor, säger Willi-
am. 

Nu ska han gå in på hotellrummet och spela tv-spel. Sen ska 
han bli bäst i världen på längdskidor.  

Kärleken till  
sporten
TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF
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Läraren Anders Johansson på industriprogrammet visar stolt upp den nya datastyrda fräsen för Per Håkansson. 

Bobergsgymnasiets satsning på två nya program har gett 
många ringar på vattnet. Bland annat har antalet elever som 
sökt utbildning till hösten ökat med hela 36 procent. Bakom 
framgången står rektor Per Håkansson som tycker det roli-
gaste han vet är att träffas och surra med eleverna.

Han är ingen kontorsråtta, Per Håkans-
son. Han är sällan på kontoret, utan han 
är i klassrummen, i personalrummet eller 
ute i fiket och pratar med eleverna. 

– Det är så jag får veta vad eleverna 
och personalen tycker och tänker. Det är 
så skolan blir bättre och jag säger aldrig 
nej till förslag som folk vill göra. Man 
måste testa, det är det enda sättet man 
kan utveckla skolan, säger Per. 

Efter drygt ett år som Bobergsgymna-
siets rektor har Per hunnit med en hel del. 
Han kommer senast från Örnsköldsvik 
där han på fem år lyckades rädda en 
skola som skulle läggas ner. Under hans 
tid gick skolan från att ha 95 elever till 
220 elever. Hans vapen för att lyckas är 
att synas. 

– Mitt motto är att om man inte syns, 
så finns man inte. Jag käkar lunch med 
politiker och tjänstemän, är ständigt med 
i media, alla vet vem jag är trots att jag 
varit här ett kort tag.

Hans andra motto han är att få skolan 
att kännas som ett hem.

– På skolan i Örnsköldsvik la jag inte 
ut en krona på att laga saker eftersom 
eleverna trivdes så bra i skolan. Det roli-
gaste som rektor är att käka lunch med 
eleverna, säger han. 

Bobergsgymnasiet har inte de utma-
ningar han mötte på Praktiska gymnasiet 
i Örnsköldsvik. Den tidigare rektorn 
här gjorde ett bra jobb genom att höja 
måluppfyllelsen till nästan 100 procent. 
Det finns dock andra saker att arbeta 
med. När Per började var det endast 50 
procent av alla elever från Ånge kommun 
som sökte sig till skolan. Till hösten har 
hela 86 procent sökt utbildningar här. 

– Vi vill ju att eleverna ska stanna här, 
för risken är överhängande att om man 
flyttar till Sundsvall och går gymnasiet där, 
blir man kvar, säger han. 

Per har satsat på två nya utbildningar, 
bygg och fordonsprogrammet. Nya verk-
städer för programmen byggs i postens 
gamla lokaler. Fyra nya lärartjänster till-
sätts och till de totalt sju utannonserade 
tjänsterna har 44 lärare sökt. 

– Det har jag aldrig varit med om. Det 
är ett stort förtroendekapital som byggts 
upp, vi är på väg fram och vi gör saker 
som är bra. Det är himla kul. 

Det är den ständiga utvecklingen som 
lockar Per och det finns många projekt 
på gång. 

– Jag brukar säga till personalen att om 
de ser mig på golfbanan en fredag då 
vet de att jag är uttråkad, säger han och 
skrattar.  

Storleken på skolan passar honom, på 
en större skola skulle han mer bli förvalta-
re och tjänsteman.

– Då skulle jag bo på golfbanan. Det är 
en liten skola som är kul och utmanande, 
säger han. 

Rekordmånga söker sig till 
Bobergsgymnasiet 



- Marie Nelhagen

”Jag vill att vi ska vara pedagoger 
som får barnen att förundras och 
att vi jobbar utefter äventyrspeda-
gogiken och digitalisering”



Framtida förskole- 
byn där det lilla 
finns i det stora

Om drygt ett år kommer en ny förskoleby i Ånge att se da-
gens ljus. Då flyttar fem av de sex förskolorna i västra områ-

det in under samma tak i en ny förskola som ska byggas.   
– Vi längtar, säger förskolerektor Marie Nelhagen. 

Ibland är det bra att saker tar tid. Det konsta-
terar Marie Nelhagen, rektor för Västra områdets 
förskolor, och intendent Gunvor Salthammer. 
Redan 2018 påbörjades arbetet där den första 
intentionen var att göra en lokalöversyn och se 
över renoveringsbehoven på förskolorna. Det 
slutade i ett gediget arbete som nu gjort att man 
landat i en helt annan lösning. I Sundsvall skulle 
det nämligen byggas en ny förskola där pris-
lappen blev cirka 20 miljoner kronor mindre än 
vad renoveringen på Labyrintens förskola skulle 
kosta i Ånge. 

– Vi har verkligen gjort grundarbetet genom att 
vi involverade pedagogerna och föräldrarna i ett 
tidigt skede, säger Marie. 

Resultatet är både genomtänkt och genomar-
betat. De har dessutom gjort två studiebesök på 
den nybyggda förskolan i Sundsvall, som den 
nya förskolan i Ånge blir en kopia av.  Försko-
lan har åtta avdelningar med fyra avdelningar i 
varsin ände av byggnaden. Matsal och kök ligger 
i mitten och på ovanvåningen finns en ateljé 
och en lekyta för barnen i form av ett torg som 
samlingspunkt. 

– Det var fräscht och hemtrevligt och inte alls 
den här storhetskänslan som man var orolig för, 
säger Gunvor. 

Den nya förskolan ska börja byggas under hös-
ten och kommer uppföras i närheten av Labyrin-
tens förskola. Tanken är att hålla avdelningarna 
åldersindelade, men där mognad och behov styr 
var barnen ska placeras. Femåringarna kommer 
gå på Labyrintens förskola som redan i dag är 

uppbyggd utifrån ett läroplanstänk, där den nya 
byggnaden kommer ha barn i åldrarna 1–4 år. 

– Gunvor och jag kommer att göra ett jobb 
tillsammans med pedagogerna hur vi tänker 
åldersindelat och att vi utgår från en likvärdighet 
så att det inte blir fem olika förskolor som flyttar 
in utan att vi nu blir en förskola, säger Marie. 

Det är viktigt att skapa samsyn på verksam-
heten där alla har samma barnsyn och samma 
syn på uppdraget. 

– Jag vill att vi ska vara pedagoger som får 
barnen att förundras och att vi jobbar utefter 
äventyrspedagogiken och digitalisering, säger 
Marie. 

Förskolan kommer att rymma totalt 150 barn, 
men både Marie och Gunvor har en önskan om 
att hålla nere barnantalet i grupperna. 

– Vi strävar efter att ligga på cirka 12 i antal 
barn hos de yngsta, sen 14 per grupp bland 
3-4-åringarna och 16 per grupp för 5-åringarna, 
men om det går att leva upp till beror givetvis på 
det totala antalet inskrivna barn, säger Marie. 

Vinsterna med sammanslagningen är stora. 
Framför allt får verksamheten en likvärdig kvalité 
då alla pedagogiska kompetenser finns samlade 
på ett ställe med större möjligheter för kollegialt 
lärande. Både Marie och Gunvor kommer dessut-
om att ha sina kontor där. 

– Att vi sitter i samma hus blir smidigare, det 
roligaste som finns som rektor är att driva den 
pedagogiska utvecklingen framåt och nu blir 
möjligheterna till det större, säger Marie.

TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF



Jag måste få vara 
min egen chef
Tårtmästaren och influencern Ece Akyildiz från Istanbul har en 
lång meritlista. Hon har drivit fabrik, gjort matlagningsprogram 
för turkisk tv, ingått i konditorslanslaget, jobbat som violinist 
och undervisat sin tårtkonst över hela världen. Kärleken förde 
henne till Ånge och inom en snar framtid kommer alla kunna 
köpa hennes kulinariska bakverk. 
TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF





Silverhalsbandet med bokstaven E hänger runt Ece Akyildiz 
hals. E som i Ece, men bokstaven kan också stå för energi. För 
häng med nu, trots att hon bara är 
34 år har hon hunnit med en hel del. 
Redan som 14-åring kombinerade 
hon studier med jobb i Istanbul i Tur-
kiet. Hon studerade klassisk musik 
och undervisade barn i violin och 
piano. Ece tänkte ofta på det turkiska 
ordspråket om att det är tryggast om 
man har flera talanger och kände 
att det otrygga livet som frilansande 
violinist inte var för henne. Därför 
började hon studera gastronomi på 
Beykent University.

– Jag är inte religiös, men jag tror 
att saker kommer till en när det är 
menat, säger hon. 

Mike Norman, världskänd kock som 
har restauranger över hela världen 
skulle öppna 360 Istanbul och tog 
Ece under sina vingar. Han tyckte 
Ece var så talangfull att han ordnade 
jobb för henne på Swissotel, ett lyx-
hotell där hon kombinerade mellan 
att underhålla gästerna med violinen 
och jobba som kock. Hon arbetade 
på det ena hotellet efter det andra, 
som 24-åring blev hon konditorchef 
där hon ansvarade för världsstjär-
nor som till exempel Lady Gaga. 
De långa arbetsdagarna som ofta 
innefattade 20 timmarspass, blev till 
slut för mycket för Ece. 

– Jag är en fighter, men jag kände att nu är jag klar. Jag kände 
också att jag måste få vara min egen chef. 

I ett sovrum i lägenheten började hon istället en ny bana, att 
tillverka tårtor. Inte vilka tårtor som helst, utan konstverk. Det 
var då hon startade sitt instagramkonto ”cakingwithlove” som 
i dag har nästan 46 000 följare. Lady Gaga publicerade ett av 
Eces bakverk på hennes Instagram, vilket gav Ece en ny skara 
fans. Ece ingick i Konditorlandslaget i Turkiet och vann totalt 36 
medaljer.  

Människor började fråga om hon kunde lära ut hantverket till 
dem, och snart hade hon utbildat 3 000 kvinnor i Turkiet. Världen 
var nästa steg och i över 20 länder har Ece lärt ut sitt hantverk. 
Hon fick ett erbjudande från ett företag som ville använda 
hennes namn för att sälja frusna bakverk med Ece´s recept, 
hon tackade ja och drev fabriken tills hon en dag insåg att  hon 
saknade sin frihet. Hon sålde fabriken och gick tillbaka till att till-
verka tårtor. Det var när hon var i Belgien och höll en utbildning 
som hon träffade Peppe från Ånge på en dejtingsajt på nätet. 

– En vän tyckte jag skulle testa det då jag aldrig träffade någon 
som var rätt för mig, berättar Ece.  

De chattade på Facebook, de ringdes och till slut kom Peppe 

och hälsade på i Istanbul. 
– Jag hade aldrig gråtit för en man tidigare, men när han åkte 

hem gjorde jag det. Det var kärlek, 
säger Ece.  

Sedan den dagen för tre år sedan 
har de inte gått en dag utan att de 
hörts. De fick kämpa för sin kärlek, 
att ansöka om uppehållstillstånd 
tog ett år och Covid gjorde det 
omöjligt för dem att träffas. Sedan 
åtta månader är nu Ece Ångebo. 

– Jag älskar Ånge, det är en sån 
kontrast mot Istanbul. Där är det 
trafikbuller dag som natt, det är så 
mycket människor på gatorna att 
man helst är inomhus. Här har jag 
utrymme och här kan jag sova om 
natten, säger Ece och klappar val-
pen Harry som ligger i hennes knä i 
köket i Ånge. 

Svenska håller hon på att lära sig. 
Även om det är svårt så gör hon 
som hon brukar, hon kämpar på. 

– Jag längtar till SFI öppnar igen. 
Just nu tar jag privatlektioner, men 
jag behöver lära mig svenska för att 
kunna driva företag här. Jag kom-
mer att lära mig det även om det är 
svårt, säger hon. 

Det är ingen storproduktion hon 
tänker satsa på i Ånge utan det är 
mer småskaligt. Hon söker nu en 
lämplig lokal för att kunna utöka sin 

verksamhet. Tårtor, bakverk, catering, turkisk mat och mackor 
kommer att finnas på menyn och för beställning. 

Redan i dag får hon förfrågningar från kunder i Stockholm, 
Luleå och Linköping. 

– De vill ha en perfekt tårta som är gjord av kärlek för hantver-
ket. För mig är tårtorna konst, jag använder mig av min själ och 
fantasi. Jag får bilder i mitt huvud hur tårtorna ska bli. 

Tårtorna tar tid att tillverka, de olika fyllningarna som Ece gör 
från grunden, glasyr, sockerpasta dekorationer och de bakverks-
tekniska dekorationerna gör att varje tårta tar minst tre dagar att 
göra. 

– För mig är en tårta intensiv i smaken, du känner hallonen 
och chokladmoussen och där varje blomma är gjord med kärlek, 
säger Ece.  

Hon som aldrig ägt en cykel innan flytten till Ånge, cyklar nu 
varje dag med Harry i cykelkorgen. Handväskor och skor från 
sitt tidigare liv har hon sålt och hon tycker att hon nu lever ett 
enklare, men skönare liv. 

– Jag såg en igelkott för första gången i mitt liv häromdagen, 
jag njöt. Nyckeln till livet är att uppskatta de små sakerna, för de 
är bäst. 
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”Jag är en fighter, men 
jag kände att nu är jag 
klar. Jag kände också att 
jag måste få vara min 
egen chef. ”

FOTO: ECE AKYILIDIZ



På startlinjen
för folkhälsans skull

TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF

Kommunens nya vision innebär också en stor satsning på 
folkhälsan. Det är Moa Magnusson som ska leda arbetet för att 
skapa möjligheter för att människor ska må bra. Hon vet att en 
enda insats kan ge många ringar på vattnet. Och att allt börjar 
med barnen. 

Pirret i magen, publiken på läktaren och adrenalinet när posi-
tionen intas. Ja, kanske kan man likna Moa Magnussons jobb 
vid att ställa sig på startlinjen till ett lopp. Det gjorde hon 1 april 
i år som folkhälsostrateg på Ånge kommun.  Moa är född i Alby 
och bodde där ända fram till gymnasiet. Hon spelade mycket 
bollsport under uppväxten och skadade sig lite nu och då. Något 
som hon tror påverkade yrkesvalet att utbilda sig till fysiotera-
peut. Där fick hon en annan bild över hälsa och ohälsa och vad 
hon med sin funktion kunde påverka. 

– Det räckte inte för mig att bara träffa patienter och behandla 
dem, jag kände att jag ville jobba mer preventivt med folkhäl-
sofrågor, berättar Moa.  

Hon gick tillbaka till studierna och tog en magisterexamen i 
folkhälsovetenskap. Nu är hon nöjd över att kunna arbeta på ett 
sätt där en enda insats kan ge många ringar på vattnet. 

– Genom att göra en insats kan det påverka flera olika delar av 
ett problem. Som till exempel fysisk aktivitet i skolan, det ger ett 
bättre fysiskt och psykiskt mående. Det leder till bättre skolre-
sultat som i sin tur ger bättre socioekonomi. En enda insats kan 

hjälpa så många, säger hon. 
Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens 

hälsotillstånd och det kan handla om både hälsa och ohälsa. 
Visionen som kommunen nu tar fram kommer att vara vägledan-
de för vilka områden som ska prioriteras och vilka målsättningar 
kommunen ska ha vad gäller folkhälsofrågor. 

Moa kommer att arbeta brett. Bland annat genom att lyfta fysisk 
och psykisk ohälsa, ökad fysisk aktivitet, förhindra tobaksbruk 
och arbeta förebyggande kring att motverka våld i nära relation. 

– Tanken är att jag ska ha ett övergripande fokus på barn och 
ungdomar. Ett mer preventivt arbete gentemot barn och unga för 
att man på lång sikt ska jobba för bättre folkhälsa för hela befolk-
ningen i kommunen. Allt börjar med barnen, säger Moa. 

Moa kommer även samverka med polisen kring medborgarlöf-
tet och de frågor som kommer därifrån. Hon kommer även vara 
bollplanket för att lyfta folkhälsoperspektivet för hela organisa-
tionen Ånge kommun. Dessutom kommer hon skapa och hitta 
nätverk med alla samhällsaktörer som exempelvis Länsstyrelsen, 
föreningsliv och Region Västernorrland. 

– Det är viktigt att vi samverkar i de här frågorna för att arbeta 
mot gemensamma mål kring hälsa i stort.  

I det långa loppet är tanken att folkhälsoperspektivet alltid ska 
finnas med vid alla politiska beslut. Det är så folkhälsan i Ånge 
kommun ska ta sig över mållinjen. 





Sommarkrysset

När ni löst korsordet och lyckats klura ut orden i de färgade fälten,
skicka då in dessa ord till: tavling@ange.se
Bland alla inskickade rätta svar lottar vi ut tre produktpaket  med Ångeanknytning.
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Ljungandalen
Se dig om i 

Äventyr & tuffa utmaningar 
Historiska platser att besöka 

Tusenårig helgedom
Smakfulla besöksmål
Ädelfiske runt hörnet
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Legenden om hur den norske kung Olav Haraldsson landsteg 
i Selånger för att via Borgsjö, Frösön och Åre ta sig till Stiklestad 
och där dödas i ett slag år 1030 har varit en levande berättelse 
genom århundraden. Kort efter sin död blev Olav helgonförkla-
rad som Olav den helige. Så småningom byggdes Nidarosdo-
men över hans grav och ökade det nuvarande Trondheims bety-
delse som ett av Europas största pilgrimsmål under medeltiden.

Människor vandrade genom både Sverige och Norge för att 
nå Nidaros och tillbe Olav den helige, eller Sankt Olof som man 
oftast säger på svenska.

Det är sannolikt ingen tillfällighet att Olav valde den här 
vägen, då det redan tidigare var en etablerad handelsväg från 
fjällvärlden ner till kusten, oavsett om det gällde Atlanten eller 
Bottenhavet. S:t Olavsleden är alltså en viktig del av Medelpads, 
Jämtlands och Tröndelags gemensamma kulturarv och som nu 
behöver göras mer känd, både för oss boende längs leden och 
för tillresta.
S:t Olavsleden är tydligt markerad i naturen, det finns bra kartor 
och sedan flera år tillbaka erbjuds boende i olika prislägen längs 
leden. Den marknadsförs till både svenska och utländska vand-
rare via hemsidan www.stolavsleden.com. 

Under åren 2019–2021 har projekten ”Pilgrim utan gränser” 
och ”Pilgrim Västernorrland” pågått, både för att göra legen-
den om Sankt Olof och hans liv känt, men även betona ledens 
betydelse som pilgrimsled under medeltiden. Inom projekten 
pågår en hel rad aktiviteter, som till exempel produktionen av en 
populärvetenskaplig poddradioserie, ”Pilgrimspodden – I spåren 
av Sankt Olav”, där inbjudna forskare och andra gäster berättar 
om historien längs leden. Det görs också en strategisk satsning 
på att bygga upp nya besöksmål.

Nya pilgrimscenter ger service och information åt både vandra-
re och andra besökare.

Längs leden kommer lokala pilgrimscenter att etableras. Det 
största, i Selånger, öppnade redan 2018 med bland annat restau-
rang/kafé, souvenirshop och möteslokaler, även om den stora 
invigningen kommer att äga rum våren 2022. I centret kommer 
besökarna då att kunna ta del av utställningar om både livet i 
Mellannorrland på vikingatiden, om helgonlegenden och om 
medeltidens pilgrimsvandrare.
I Borgsjö Pilgrimscenter (del av nuvarande turistinformationen 
som finns i anslutning till Naturum) finns en mindre utställning 
om S:t Olavsleden och i Borgsjö församlingshem visas en större 
utställning om S:t Olav som helgon. Från Borgsjö Pilgrimscenter 
finns Barnens Pilgrimsled ca 1 km lång. Med hjälp av telefonen 
och uppsatta QR-koder kan du ta en promenad och via filmer 
följa den medeltida pojken Magnus och nutidsflickan Emma på 
sin väg från Selånger, via Borgsjö till Trondheim.

Gällö pilgrimscenter (del av nuvarande entrén till skidtunneln 
Midsweden 365) visar också en mindre utställning om S:t Olav 
som helgon, precis som Frösö pilgrimscenter (i sommarcafét som 

Borgsjö pilgrimscenter är ett av de stra-
tegiska besöksmålen längs S:t Olavsle-
den, världens nordligaste pilgrimsled. 
Nu görs en storsatsning på att levande-
göra historien längs leden med bland 
annat utställningar, hantverk och aktivi-
teter för barn. Det ger nya möjligheter 
för kultur och företagande i Ånge kom-
mun.

Tusenårig  
helgonlegend
lockar vår tids pilgrimer till Borgsjö
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finns i anslutning till Frösö gamla kyrka). På båda dessa ställen 
finns också Barnens pilgrimsled. I Selånger, Borgsjö och Frösö 
Pilgrimscenter finns också det exklusiva pilgrimssmycket att 
köpa – sju hantverkare från Sverige och Norge har tillsammans 
utvecklat ett pilgrimsarmband med berlocker som alla symbolis-
erar legenden och trakten som passeras.

De nya pilgrimscentren ger service och information till vand-
rare, men är också tänkta som besöks-mål för andra som vill 
veta mer om S:t Olavsledens historia, t. ex. bilburna besökare 
och bussresenärer. Platserna är inte valda av en slump utan har 
genom århundraden varit viktiga handels- och mötesplatser och 
det finns mycket att berätta. Borgsjö är bland annat berömt för 
sin Olavskälla och för den vackra kyrkan (stängd för renovering 
sommaren -21)  med de två Olavsskulpturerna. 

Bara fantasin sätter gränser för vilka aktiviteter som kan anord-
nas runt dessa pilgrimscenter för att stärka kunskapen om trak-
tens betydelse under vikinga- och medeltiden. Tänk att anordna 
särskilda medeltids-, pilgrims- och andra temadagar kopplade till 
traktens historia! 

Uppladdning inför  
tusenårsfirandet 2030
År 2030 infaller det späckade jubileumsåret. 
Då har tusen år gått sedan slaget vid Stiklestad 
och i Trondheim planeras ett stort firande med 
förhoppningen att 42 000 pilgrimer ska vallfärda 
till Nidarosdomen under året. Vårt mål är att de 
flesta ska gå längs S:t Olavsleden, gärna hela 
vägen från Selånger via Borgsjö.

Tillsammans kan vi åstadkomma oerhört 
mycket under de kommande nio åren. Här finns 
stora möjligheter för nya affärsidéer, företag och 
kulturaktiviteter. Vi kan tipsa varandra om sträck-
or som passar alla – långa vandringar på flera 
veckor eller korta vandringar under en helg eller 
en söndag. Det kan vara utmanande vandringar 
i ödsliga trakter eller vandringar längs lands-
vägen i en rik kulturbygd. Det kan också vara 
dagsvandringar till pilgrimscentret, där det finns 
fika, spännande utställningar, souvenirförsäljning 
och kanske guidade turer.

För dig som vill veta mer – besök projektets 
hemsida www.pilgrimutangranser.se och lyssna 
gärna på Pilgrimspodden.

Boda Borg, Torpshammar
www.bodaborg.se/torpshammar 

B&B Torpshammar
www.visitljungandalen.se 

Camp Mid Adventure, Torpsham-
mar
www.midadventure.se 

Solbacken, Fränsta

www.visitljungandalen.se 

Norrgården, Fränsta
www.visitljungandalen.se 

Villa Stenhuset, Fränsta 
www.villastenhuset.n.nu 

Kapellet i Byn, Fränsta
www.visitljungandalen.se 

Vita Villan, Ljungaverk

www.visitljungandalen.se 

Hussborgs Herrgård, Ljungaverk
www.hussborg.com 

Ö 255, Ö
www.visitljungandalen.se 

Träporten Borgsjö 
www.traporten.se 

Borgsjö Hembygdsgård

www.hembygd.se/borgsjohem-
bygdsforening

Täljegårdens hotell&stugor, Tälje
www.visitljungandale.se 

Lombäcksstugorna, Lombäcken
www.visitljungandalen.se 

Lokstallet B&B, Ljungaverk 
www.visitljungandalen.se

PILGRIMSBOENDEN



I Ånge kommun finns gott om 
rofylld vildmarksnatur. Möjlig-
heterna att vara med om ett 
roligt och spännande fiske-
äventyr är stora.

Cirka 20 fiskevårdsområden 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 
forsande vattendrag i Ånge kommun som 
bjuder på högklassigt fiske. 

Arterna som du kan kroka upp är många, 
eller vad sägs om öring, röding, harr, gös, 
sik och självklart både abborre och gädda. 
Det finns med andra ord något för alla 
typer av fiskare. 

Flera av fiskevårdsområdenas sjöar och 
tjärnar är också anpassade med bryggor 
för funktionshindrade och utrustade med 
vindskydd, eldstäder och somliga även 

med dass. Enklare stugor finns också att 
hyra vid några av fiskevårdsområdena.

Men, för att fiska behövs fiskekort och i 
listan nedan 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 
någonsin.

I Ånge kommun finns gott om rofylld vildmarksnatur.

FISKEVATTEN
Strömmande vatten
Haverö strömmar, Harrån.
Kölsillre strömmar, Kölsillre
Fiske från båt
Borgsjön, Lövsjön, Rången
Put & take
S. Åktjärn, Ljungaverk (förbokas)
Fiske för barnfamiljer
Borgsjön (vid Träporten)  
& Storåstjärn
Handikappanpassat
Fetttjärn, Sottjärn, Djupgrötvattnet
Flugfiske 
Övre Gimån
Flytring 
Hällsjön

Här finns fiskekort
Gulf, Fränsta, Eklid, Ånge, Frendo, Borgsjö, 
Macken i Östavall, Byboa, Byberget, Träff-
punkten, Överturingen, 

Fiskeguider 
Patrik Fransson, 076-114 22 75 Stellan Jons-
son, 070-338 26 57 Gert Hörnell, 070-554 
06 90 Bengt Andersson, 070-250 80 59  
www.marrvikensfiske.se

Fiskevårdsområden:
Stensjö kortfiske område
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 Jämtgavelns 
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))

B&B, VANDRARHEM
Haverö hembygdsgård, Säter
www.hembygd.se/havero

Svendmans Rumsuthyrning, 
Ovansjö
www.svedmans.se 

Farmors B&B, Ovansjö 
www.farmorsiovansjo.wordpress.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/borgsjohembygds-
forening 

Träporten, Borgsjö
www.traporten.se 

Pensionat Öyegården, Näset, 

Fina fiskar i           
     våra vatten

Kom ihåg att  

mygg & knott också 

 tycker om att vistas vid 

sjöar och vattendrag. 

Glöm inte myggsprayen 
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I Ånge kommun finns många fina promenads-
lingor. 11 av dessa har Region Västernorrland, i 
samarbete med Länsstyrelsen, valt att lyfta fram 
med karta, bild och text. Forskningen visar att 
naturen har en läkande kraft. När du är fysiskt 
aktiv stärker du ditt immunförsvar och mår bättre 
i kropp och själ. Region Västernorrland och 
Länsstyrelsen har i samarbete tagit fram 1-6 km 
långa promenadslingor. 

De är indelade i tre kategorier utifrån svårig-
hetsgrad:

Grön: Möjlig att gå med rullator och barnvagn
Blå: Lätt men inte möjlig med rullator
Röd: Mer utmanande rundor med ojämn  
 terräng och/eller branta backar.

I Ånge kommun finns de 11 promenadslingorna 
presenterade med text, bilder och karta med 
symboler. Du hittar dem på ange.se/prome-
nadslingor. Vi hoppas att det underlättar för 
dig att ta på dig skorna, bekväma kläder och ta 
vara på de naturupplevelser som skog och mark 
erbjuder!

Ta en promenad – eller två

Under Friluftslivets År 2021 är målet att fler ska hitta ut i naturen. 
För att göra det lättare för både turister och boende i Ånge kom-
mun att hitta nya vackra platser har naturum och fritidsenheten 
en gemensam satsning med Naturkartan för Ånge kommun. 
 
Naturkartan är Sveriges största friluftsguide med 1,7 miljoner unika 
besökare på webben och 400 000 nedladdningar av appen under 
förra året. Genom kartan kommer Ånges friluftsliv presenteras på ett 
inspirerande och lättillgängligt sätt med bilder och vägbeskrivningar. 
Användarna kan både i appen och på webben se en karta över kom-
munen där exempelvis utsiktsberg, stigar, vandringsleder, naturreservat, 
vindskydd och badplatser presenteras.  

Vilket blir ditt nästa utflyktsmål?  
www.naturkartan.se eller appen Naturkartan för  
Android eller iOS

Erikslund 
www.oyegarden.se

Täljegårdens hotell&stugor
www.visitljungandalen.se 

Hussborg Herrgård, Ljungaverk
www.hussborg.com 

Vita Villan, Ljungaverk 
www.visitljungandalen.se

Boda Borg, Torpshammar
www.bodaborg.se/torpshamma

HOTELL 
Hotell Mittlandia och Hotell Ånge

www.mittlandia.se 

Hussborg Herrgård, Ljungaverk 
www.hussborg.com 

Torpshammars Herrgård, Torps-
hammar
www.torpshammar.com

STUGBYAR
Stensjöområdet
Stensjön jakt och fiskecamp på Fb

Ånge Camping, Ånge 
www.angecamping.com 

Träporten, Borgsjö
www.traporten.se 

Borgsjö hembygdsgård, Borgsjö 
www.hembygd.se/borgsjohembygds-
forening 

Täljegårdens hotell&stugor 
www.visitljungandalen.se 

Camp Mid Adventure, Torpshammar 
www.midadventure.se 

Munkbysjöns stugby, Munkbysjön 
www.munkbysjon.se

RESTAURANGER

Ånge Deli, Ånge, 
Ånge Deli på FB

Lagon Tai, Ånge, 
www.visitljungandalen.com

Knutstationen, Ånge, 
www.visitljungandalen.com

Hotell Mittlandia, Ånge 
www.mittlandia.se

Pizzeria Terrassen, Ånge 
Pizzeria Terrassen på FB

Söderins hamburgerbar, Ånge, 
www.visitljungandalen.com

Hitta nya smultronstälen 
med Naturkartan

www.ange.se/promenadslingor

Har du frågor om promenadslingorna är 
du välkommen att höra av dig till naturum 
Ånge och turistbyrå: 0690-205 50 eller 
naturum@ange.se.
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Historiska platser att besöka i sommar

Vad är egentligen ett intressant besöksmål? 
Ja, det beror såklart på vad du som besöka-
re är intresserad av. Är det historiska platser 
och händelser? Naturupplevelser? Nu får du 
iallafall följa med till några historiska platser 
som ibland blir lite bortglömda eller inte är så 
kända. Kanske du vill uppleva dem på riktigt i 
sommar?

HAFFRA HÄLL 
Vi börjar längst västerut i vår kommun, där finns Haffra Häll, ett 
ca fem meter högt flyttblock som är vackert beläget vid Haverö 
kyrka. I förkristlig tid var det en offerplats och gränsen mot Norge 
gick alldeles invid kyrkan. 

Idag visar Skule Jarls staty var gränsen gick. Skule hade fått i 
uppgift av den norska kungen Olav Kyrre att ta hand om gräns-
dragningarna i Haverö men sägs ha dödats av lokalbefolkning-
en år 1090 men han begravdes inne i kyrkan. Kyrkplatsen är för 
övrigt den äldst dokumenterade kyrkplatsen i Norrland från 1273 
och kyrkan ligger underbart vackert på en udde vid sjön Havern.

GPS: 62.382779, 15.077859

JÄMTKROGENS GÄSTGIVERI
I alla tider har det varit handel över gränsen mellan Sve-
rige och Norge och det skulle finnas gästgiverier så att 
hästar och folk kunde vila. På gränsen mellan Medelpad 
och Jämtland startade 1659 ett gästgiveri, Jämtkrogen. 
Speciellt en krögare blev känd, kloka Katarina Pålsdotter, 
som drev stället från 1845, hennes smeknamn blev Moster 
i Krog. När järnvägen invigdes på 1870-talet miste platsen 
sin betydelse och i början på 1930-talet flyttades byggna-
den till Borgsjö Hembygdgård där den finns att beskåda 
än idag.

GPS: 62.546111, 15.918138

BORGSJÖ SKANS
Även i Borgsjö gick gränsen mot Norge och när det var stridig-
heter i trakterna så grävde man en skans som skydd för lokalbe-
folkningen. Skansar finns ju på många ställen men inte just Borg-
sjö skans som är ett av de viktigaste historiska minnesmärkena. 

Ändra fram till 1645 hörde Jämtland och Härjedalen ännu till 
Danmark-Norge. Skansen bestod till en början troligen av ett löp-
gravssystem från Borgsjöns sanka stränder och upp till foten av 
Bergåsen. Idag återstår ett par hundra meter av löpgraven med 
förgreningar som sträcker sig från församlingshemmet i Borgsjö-
byn. Vi rekommenderar även ett besök i det fullödigaste monu-
mentet inom rokokon som finns i Sverige, nämligen Borgsjö kyrka 
som med sin ståtliga klockstapel från 1783 finns precis bredvid 
skansen i Borgsjö.

GPS: 62.540838, 15.907496

JÄRNÅLDERSGRAVAR OCH VIKBRON
Haffra häll och de tidigare nämnda platserna här är unga 
i förhållande till järnåldersgravarna på Viknäset. Haffra 
häll var Norrlands största gravfält från den yngre järnål-
dern (400–550 e.Kr.)  Denna vackra plats ligger längst ute 
på en udde med vacker utsikt över Torpssjön mot Torps 
kyrka och samhället Fränsta. Platsen har något magiskt 
över sig och historiens vingslag märks när man tänker på 
att det sannolikt var järnåldersbönder från en närbelägen 
gård som begravde sina döda här. 

Här i närheten finns även Sveriges längsta träbro, Vik-
bron, som byggdes 1888. Bron är kulturminnesmärkt och i 
dagsläget är den avstängd i väntan på renovering.

GPS: 62.491094, 16.153774

Historiska gränsplatser

Natur

Jämtkrogens Gästgiveri i Borgsjö
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Historiska platser att besöka i sommar

S:T OLOVS KÄLLA I BORGSJÖ
Att dricka ur en pilgrimskälla sägs ha en läkande och helande 
effekt och sedan medeltiden har pilgrimer släckt törsten här. Käl-
lan kom till sommaren 1030 när Olav Haraldsson färdades från 
Sundsvall mot Trondheim för att återta tronen i Norge. I Borgsjö 
var hästarna törstiga och enligt legenden stötte Olav med sin stav 
och upp sprang en källa.

Efter det satte han sig på en sten som gröptes ur och fylldes 
med vatten. Hästar och män kunde sedan släcka sin törst. Vi re-
kommenderar ett besök för hälsans skull och den magiska stäm-
ningen på platsen.

GPS: 62.55047, 15.89178

SPADER ESSET PÅ TORPS KYRKAS  
KYRKOGÅRD 

På en gravsten vid Torps kyrka i Fränsta finns en märklig 
företeelse. På en gravsten kan man se ett spader ess som 
trots upprepade försök att slipa bort det alltid kommer till-
baka. Man har till och med provat att byta ut stenen, men 
esset uppenbarade sig även på den nya stenen.

Gravstenen finns på Sigurd Fritiof Ehinger’s familjegrav. 
Ehinger arbetade under senare delen av 1800-talet som 
prästgårdsarrendator i Fränsta och var en hängiven kort-
spelare. Genom sitt arbete var han i ständig kontakt med 
kyrkligt folk som ansåg att kortspel var syndigt. Detta på-
pekade man ofta för Ehinger. Vid ett tillfälle skulle han ha 
svarat:

– Är det syndigt att spela kort skall det visa sig efter min 
död.

GPS: 62.493890, 16.171624

ÅLHUSET
Vid sjön Aldern står det ett fiskehus som uppfördes på 1870-ta-
let. Här fångades öring, lax, harr och ål ända fram till mitten av 
1960-talet. Fiskehuset byggdes på samma plats som det förra fis-
kehuset från mitten av 1700-talet. Illustrerad information finns vid 
huset som är öppet för besök.

Fångsten av ål i huset var tidvis så stor att man kunde tillverka 
mjöl- och spannmålssäckar av ålskinn. Sista gången ålhuset an-
vändes var 1965.

GPS: 62.462626, 15.438606

HERMANBODA BACKE
En plats som kan ge funderingar till hur smeden Lars 
Petter Olsson tänkt är Hermanboda backe. Han flyttade 
i slutet av 1870-talet från Eskilstuna och bosatte sig i byn 
Hermanboda som ligger strax utanför Ånge. På ett om-
råde som uppskattas vara lika stort som 56 normalstora 
villatomter anlade han hundratals meter av stentrappor, 
murar och stenterasser som på sina håll är en bit över me-
tern höga. Med en närmast labyrintaktig känsla slingrar 
sig stigarna fram i skogsbacken ovanför Hermanboda. 

På platsen finns ett vindskydd och även en liten grotta 
som är ca 5-10 meter lång, så det kan ju vara en spännan-
de aktivitet för dem som gillar lite äventyr.

GPS: 62.5475, 15.8180

Kulturella platser

Vill du hitta  
fler spännande  

besöksmål, kontakta 
Naturum i Ånge eller 
turistbyrån i Borgsjö.  

Tel: 0690-205 50
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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.

Är ni på jakt efter fartfyllda äventyr och 
utmaningar på hög höjd och är Mid Adventure 
i Torpshammar rätt ställe att besöka i sommar. 
Sedan 2019 har den välbesökta klätterparken i 
Torpshammar genomgått en stor förvandling.

Flera nya aktiviteter har tillkommit. Ny serve-
ring har byggts, nya hygienutrymmen likaså och 
en liten lekpark har tagit plats intill stranden. Den 
största nyheten – och kanske mest efterlängta-
de - inför sommaren är padelbanan.

- Padel är en sport som vuxit väldigt mycket 
senaste året, så därför väljer även vi att satsa 
på en bana även här och vi hoppas den ska står 
klar i mitten av juni, berättar Gunilla.

Klätterbanorna, som finns från låg höjd till 15 
meter upp i talltopparna, är i olika svårighets-
grad och har inför säsongen 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.

Förra året öppnade man upp för drop-in i klät-
terparken, vilket visade sig bli en stor succé.

- Väldigt många nya gäster hittade till oss un-
der sommaren och många passade även på att 
stanna någon natt, berättar Gunilla Thornberg.

Äventyren på Mid Adventure kan utövas på 
torra land eller i vattnet, 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 
komma direkt hit för att klättra och man löser 
ett klätterpass som räcker tre timmar, berättar 
Gunilla Thornberg, vd Mid Adventure.

Är klättring inte din grej, så erbjuder Mid Ad-
venture en rad andra aktiviteter för att få adrena-
linet att pumpa. Åk vattenskidor eller ring efter 
båt i Ljungan, bilda lag och kör lasertag eller ta 
en runda på den utmanande discgolfbanan.

– Vi har ju lugnare aktiviteter också, som 
exempelvis kajakpaddling och ett 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 försetts med en stor altan som vetter 
ut mot badstrand och klätterpark.  Utbudet i 
serveringen är också utökat med fler enklare 
lunchalternativ.

Låt adrenalinet pumpa  
i klätterparken Mid Adventure

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 days diner på FB

Torpshammars herrgård, endast 
förbokning
www.torpshammar.com

Camp Mid Adventure, Torpsham-
mar www.midadventure.se

CAFEER
Haverö hembygdsgård, Säter 
www.hembygd.se/havero

Eldnäsets flottningsmuseum,  
Kölsillre, Eldnäsets flottningsmuse-
um & 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

Getberget, Fränsta, 
www.visitljungandalen.com

Café Mittpunkten, Flataklocken 
,Munkbysjön 
www.munkbysjon.se

Östavall rum & frukostcafé, 
Östavall

AKTIVITETER
Lurigheter och inomhusäventyr 
Boda Borg, Torpshammar 

www.bodaborg.se/torpshammar

Klätterpark och äventyrsanlägg-
ning Camp MidAdventure, Torps-
hammar 
www.midadventure.com

Minigolf och boule Fränstaparken, 
Fränsta 
www.fransta.com

Spa & relax
www.torpshammar.com
www.sarasbnb.se
www.hussborg.com

Multisportarena, Fränsta
www.fransta.com

ATT GÖRA PÅ 
MID ADVENTURE

• Klätterpark
• SUP (ståpadel)
• Padelbana
• Lekpark
• Discgolf
• Lasertag
• Vattensport
• Teamkamp
• Kajakpaddling
• Kanot
• Tennis
• Bastubad
• Lägerbål
• Stor badstrand
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Vid äventyrshuset Boda Borg i Torps-
hammar kan gammal som ung ge sig i 
kast med utmaningar av olika grad.

25 år har gått sedan Boda Borg för första gången 
öppnade dörrarna till de kluriga questarna.

Idén till äventyrshuset föddes i Torpshammar och 
det var även här som den första anläggningen öppna-
de. I dag finns Boda Borg på sju platser i Sverige och 
även i Schweiz, USA och på Irland.

Vid anläggningen i Torpshammar finns 22 questar 
utspridda på tre olika våningar och alla av olika svå-
righetsgrad.

Men vad är då en quest? Jo, det är en serie av rum 
där det gäller att lösa olika typer av problem för att ta 
sig vidare till ett sista rum där man – om man lyckats 
lösa alla utmaningar – får en stämpel. Klarar man inte 
questen vid första försöket, ja då är det bara att börja 
om igen och försöka på nytt.

Questarna löser man lagvis, 3-5 personer i varje 
lag är lagom, och utmaningarna består i allt från rena 
fyspass till kluriga tankenötter. Inga som helst förkun-
skaper krävs och inte heller behövs någon utrustning. 
Men gör man ett besök under novemberlovet så får 
man vara beredd på att möta läskiga och skräckin-
jagande figurer både i och utanför questarna – då 
förvandlas hela anläggningen till en ryslig plats.

Som mest kan man samla 27 stämplar i de 22 ques-
tarna. 

Du kan även ge dig på utmaningen att bli en 
quest-master, men då måste du ha en tävlingsvilja 
utöver det vanliga och ett högt tempo. Den åtråvärda 
titeln – och en unik t-shirt – får du bara om du fixar 
alla 27 stämplar under 4 timmar.

- Vi har bara mellan 30-40 personer varje år som 
brukar lyckas att bli questmaster, så det är ganska 
tufft att klara. Vi har även en ny quest i år, Bananba-
nan A, berättar Stefan Söderberg, utvecklare på Boda 
Borg.

Känner du dig redo? Då är det bara att köra!

Klura, kämpa och stämpla
PÅ BODA BORG I TORPSHAMMAR

Lurigheter och inomhusäventyr 
Boda Borg, Torpshammar 18-håls golfbana, Ljungaverk  

www.hussborggk.se

Discgolf, Ånge & Torpshammar  
www.visitljungandalen.com

Stall Tirsta, Fränsta
www.stalltirsta.se

Viltskådning, Östavall
www.wildmedelpad.se

Paddla kanot
www.midadventure.com
www.ljungansnaturcamping.se

Ljungandalens cykeluthyrning  
www.visitljungandalen.com

Sinnenas konstpark, Ånge 

www.angecamping.com

Kickis galleri, Hallsta 
www.kickijeschke.eu

Konst och musik Kulturbanken, 
Ånge 
www.kb20.se

Hembygdsgårdarnas museum 
Fränsta, Borgsjö, Haverö 
www.visitljungandalen.com

Ateljé Mari Zidén, Ånge
www.mariziden.se

Sveriges geografiska mittpunkt Ta 
en fika och en selfie mitt i Sverige!
www.munkbysjon.se

Slöjdmuseet, Borgsjö 
Slöjdmuseet på FB

Ånge zoologiska museeum,  
www.angezoologiskamuseum.nu

Ånge konsthall & bibliotek, Ånge 
www.ange.se
Upptäck Ljungandalsvägen
47 km vacker turistväg Stöde-Borg-
sjö, www.ljungandalsvagen.se Fler aktiviteter  

hittar du på:

www.visitljungandalen.se
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För många är det en dröm att bestiga 
Mount Everest och K2 – för andra räcker 
det med att ta sig till toppen av Åreskutan.

I Ånge kommun finns flera intressanta 
berg att bestiga och faktum är att det kan 
vara ganska utmanande att ta sig upp 
även på dessa – i jämförelsen mycket små 
– höjder.

Till några av bergen kan du ta dig med bil 
eller andra fordon, men är du ute efter den 
ultimata upplevelsen ska du snöra på dig 
kängorna och vandra.

Rankleven, med dess branta stup och 
magnifika utsikt, är väl värt några timmars 
vandring. Det finns flera stigar att välja för 
att ta sig upp, men vilken av stigarna du 
än väljer upp till toppen kan du inte undgå 
att se ett rektangulärt gruvhål «12 famnar 
(21 meter) från branten», som det sägs i 
en 1875 utfärdad mutsedel för brytning av 
förmodad järnmalm. De sökande var en 
studerande från Stockholm och en hem-
mansägare i Sillre. De lär ha försökt söka 

malm i ett par år utan framgång.
För botaniker är Rankleven mycket 

intressant då det på den nordliga branten 
finns en mycket artrik flora av fjällväxter, 
exempelvis nordlig låsbräken, lapprör, 
taigastarr, fjällarv, klippbräcka, fjällbräcka 
och fjällförgätmigej.

HITTA HIT: 

För att nå reservatet kör du över Ljungan 
och följer vägen på södra sidan av älven. 
Vid södra Sillre går en väg upp till den 
nya parkering som ligger vid en ödegård. 
Härifrån leder stigar upp på Ranklevens 
topp. Koordinater till Rankleven och andra 
intressanta berg finns även vid bilderna 
här under.

PS: Glöm inte att ta med dig fika och kame-
ra – när du väl nått toppen kommer magen 
att vilja ha något gott och du vill garanterat 
dokumentera utsikten.

En magnifik utsikt väntar när 
du når toppen av Rankleven. 
Diabasberget  mäter 350 
meter över havet och är som 
en välkänd profil i Ljungans 
dal-gång. Rankleven är även 
ett reservat antaget som 
Natura 2000-område.

Bestig berg i sommar

Rankleven är ett sägesomspun-
net berg som i gamla dokument 
skrivs Ranklöf-wen. Två versio-
ner finns om hur namnet en gång 
bil-dades. En säger att det är från 
att berget klövs när det för länge 
sedan bildades. Den andra att 
förleden Ran - som i borgsjömålet 
uttalas Rann — minner om jätten 
Ran som tillsammans med sin 
kvinna och deras barn ska ha haft 
sin boning här på berget.

En annan sägen berättar att det 
i en grotta finns en kopparkittel 
med en stor skatt, vaktad av 
tvenne hiskeliga kräldjur. Endast 
natten mot midsom-mardagen 
är det möjligt komma åt skatten, 
men allt måste göras under ab-
solut tystnad. Två män hade tagit 
sig upp och in i grottan och fann 
kitteln med skatten. Men när de 
var framme vid grottmynningen 
började den ene mannen skratta 
hejdlöst och högt. Vad är det med 
dig, viskar kamra-ten. – Ser Du 
inte den halta hönan, som drar ett 
hölass på långrena (en byväg norr 
om Ljungan)  svarar den skrattan-
de. Han hade fått sin syn förvänd.
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RANKLEVEN STORKLACKEN BERGÅSEN GETBERGET SVERIGES GEOGRAFISKA 
MITTPUNKT

Upptäck fjällväxternas 
glöd, klättringen och 
utsikten. Vandring: ca 2 
km Vad finns: vindskydd  
& grillplats. Var: 4 km 
från Borgsjö. GPS: 
62.50794, 15.96079

Utsikt värd sin vandring 
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 Medelpads-
ka ”alpvägen” upp till 
toppen. Njut av utsikten, 
fika i det sommaröppna 
caféet, ta en selfie och 
köp certifikat!
GPS: 62.38271, 16.31944

Upplev det vidunderli-
ga natur-reservatet.
Vandring: ca 2 km
Vad finns: g:a brand- be-
vakningsstuga.
Var: Vid Torrflonäs
GPS: 62.29145, 15.17984

Sägner  
om Rankleven
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2011 ritades skisser över vad som skulle komma att bli 
en konstpark i Ånge. I dag, tio år senare, finns många 
konstnärer representerade i det 2000 kvadratmeter stora 
området.

Längs stigen som går genom parken trampar vi bland 
annat på stenplattor med ingjuten glaskonst och vi får 
uppleva en njutning för alla sinnen.

Somliga konstverk får dig att dra på smilbanden och an-
dra manar till eftertanke. Att bara ta ett enda varv i parken 
är näst intill omöjligt, man vill uppleva det om och om igen.

I en björk hänger en gammal cykel, i det rostiga arme-
ringsnätet skrattar två plåtsilhuetter åt varandra, makalöst 
vackra fjärilar gömmer sig i gräset och fantasifulla träsnide-
rier ståtar längs stigen.

Så mycket blandad konst på en och samma gång.
Även om man inte har passion för konst är ett besök på 

Sinnenas konstpark väl värt ett besök.
Om det blir något firande med anledning av 10-årsjubile-

et återstår att se.
* Vi har nog inte tänkt så lång i och med att det är en 

pandemi, men vi får se hur det ser ut längre fram i sommar, 
säger Dick Degerfeldt, en av eldsjälarna bakom konstpar-
ken.

Tvåtusen  
kvadratmeter  
- njutning för alla sinnen

Vid Ånge camping gör du entré till det som 
ska mätta alla dina fem sinnen. Sinnenas 
konstpark bjuder på färgglad och innovativ 
konst blandat med blommor och träd i en 
allsköns palett.

Det är på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland 
som man hittar Stensjöarna, där stora delar av det 4 200 
hektar området är naturreservat. Ett område som erbjuder 
såväl jakt som fiske och ren avkoppling. Totalt sju timmerstu-
gor med olika antal bäddar finns för uthyrning och avståndet 
mellan var och en av stugorna är cirka 50 meter. I september 
2020 klev Anton och Auvo Dufva från Jämtland in som nya 
arrendatorer till Stensjöarna Jakt och Fiskecamp.

Märker besökaren av någon ändring med er som nya arren-
datorer?

-Den största skillnaden är nog att Anton bor så nära vilket 
gör att vi har en helt annan närhet till området, vilket i sin tur 
innebär mer närvaro i Stensjön och därmed ordning och reda, 
säger Auvo Dufva.

Stensjöarna erbjuder hela 12 vattendrag att välja på och i 
vattnet simmar öring och röding. Under delar av året finns 
även möjlighet till jakt på området.

Men om man inte har intresset för jakt och fiske kanske det 
är lugnet och stillheten som är syftet med besöket. För är det 
något det finns gott om är det just lugn och stillhet. Att bara 
sätta sig ned vid vattenbrynet och använda de tre sinnena – 
doft, syn och hörsel – kan vara välgörande.

-Vi har även en bastustuga där vi nyligen installerat ny kamin 
och varmvattenberedare, säger Auvo Dufva.

     Mer information hittar ni på:  
     Facebook-sidan Stensjön Jakt o Fiske Camp.

Stensjöarnas 
naturreservat



Adam Falk är ny ledare och pedagog för musikskolan sedan 
snart ett år. För de Ånge-bor som följt familjen Falks musikaliska 
framgångar, är han en nygammal bekantskap. Under hela hans 
uppväxt fick han vara med och öva i blåsorkestrar och jazzband 
hemma i vardagsrummet. 

– För mig har det alltid varit naturligt att spela, jag fick tidigt 
lära mig att våga och jag blev uppmuntrad, säger han.  

Han är mycket medveten om att alla barn inte får med sig 
musiken hemifrån. Där blir musikskolans roll viktig. 

– Här lär sig eleverna att bemästra uttrycket och kommunice-
ra känslor. Det blir en glädje och man når både sin publik och 
sig själv. De här kulturella uttrycken behövs för att beskriva vår 
verklighet, säger han.  

Adam som arbetat inom musikskolor sedan 1995 i södra Sveri-
ge, vet att det inte räcker med att bara finnas. För att det ska bli 
en plats för alla krävs en förändring. 

– Hur duktiga vi pedagoger än är, hur välvilligt och bra ordnat 
allting är så är det omöjligt att på 20 minuter i veckan, mellan 
slöjden och svenskan, lära sig ett instrument, säger han. 

På den tiden hinner man som lärare varken förmedla kunskap 
eller skapa den motivation som behövs för att på egen hand 
träna sig till en färdighet. Därför föddes projekt ”Mitt i Musiken” 
där musikskolan utvecklat en modell som ersätter enskild un-
dervisning en gång i veckan med ensembleundervisning flera 
gånger i veckan. Alla instrumentalister och sångare kommer att 

vara i samma rum. 
– Det blir ett tydligt musikaliskt, rytmiskt och socialt sam-

manhang. Det blir mer lärarledd tid och helt enkelt lättare och 
roligare att lära sig spela. En annan fördel blir att pedagogerna, 
som alla är erfarna specialister på sina instrument, nu kommer 
att arbeta i lag, berättar Adam. 

Det har inte varit någon lätt uppgift att foga in modellen i den 
ordinarie skoldagen men Adam tycker att grundskolorna gjort 
ett imponerande arbete.

– De har många gånger sett fördelar och möjligheter vi inte 
tänkt på själva. Att möta det här engagemanget har varit pep-
pande för mig och bådar gott för kommunens barn och unga. 

Adam som själv spelade mycket hockey och fotboll som ung, 
ser stora likheter mellan sportens och musikens värld. 

– Om en grupp ska komma någonstans måste alla få och 
våga ta ett eget ansvar och ta ut svängarna. Det är jättetydligt i 
sporten, men också i ett band. Man tränar tillsammans och man 
möter en publik. 

Adam tycker också att fördelen med att återvända hem är att 
här är det enklare att nå ut. Folk uppskattar och dyker upp på 
tillställningar som anordnas. 

– För mig är det viktigt att musikskolan är en del av Ånge 
kommuns kulturliv, säger Adam.

Hemvändaren Adam Falk som är ny musikskolechef vill att Ånge Musikskola 
ska vara för alla. Därför påbörjas nu projekt ”Mitt i Musiken”. 
– Vi vill att musikskolan ska göra skillnad i barn och ungdomars liv. 

En musikskola för alla
TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF



Fränsta  
simhall
– för både nöje & nytta

Vattnet är spegelblankt i simbassängen, 
eleverna från skolan har precis avslutat 
sin efterlängtade simlektion. Det är nu 
två år sedan kaklet rasade in i bassängen 
och en renovering var oundviklig. Nu är 
allt nytt förutom limträbalkarna i taket som 
dock är nyslipade. Vacker kakelsättning, 
ny trampolin och rutschkana. 
En ny relaxdel med bubbel-
pool. Läktaren som gick över 
ena långsidan har krympts för 
att ge plats till badvaktskur 
och äventyrsdel för de 
mindre barnen. Här behöver 
ingen frysa eftersom vattnet 
konstant har en temperatur 
på 30 grader. 

– För mindre barn finns det 
tre steg med småplask, mell-
anplask och större plask där 
det är vattennivån som avgör. 
I simhallen ska hela familjen 
kunna ha roligt, det finns 
något att göra för allihopa, 
säger Jens Östlund, fritids-
chef på Ånge kommun. 

Under invigningen av 
simhallen kommer vinnaren till simhallens 
nya namn utses, där medborgarna fått 
lämna förslag. 

Det nybyggda fiket, som både kommer 
att sälja fika till besökare i sporthallen och 

till blöta badgäster, är efterlängtad.
– Innebandyn är stor i Fränsta och drar 

en publik på 200–300 personer. Jag tror 
på sikt att vi skulle behöva utöka antalet 
omklädningsrum, säger Jens. 

Fränsta IK kommer med hjälp av kom-
munens arbetsmarknadsprojekt Ånge-

modellen, driva fiket. Det blir en del av 
en arbetsmarknadsarena som projektet 
drar igång på badhuset i samarbetet med 
fritidsenheten i syfte att kunna erbjuda ar-
betsmarknadsinsatser såsom till exempel 

praktik och arbetsträning. 
– Just nu hjälper vi till med målning och 

spackling av väggar och slutfinishen med 
städning, säger Jens. 

Kostnaden för hela renoveringen av 
badhuset landar på 38 miljoner kronor. 
Fastighetsbolaget Åfa har ansträngt sig 

för att använda lokala entreprenö-
rer så långt det varit möjligt.  

– Vi hade det som mål, vi har 
drivit detta i egen regi med 
platschef från Åfa. 80 procent av 
entreprenörerna är lokala. Det 
enda vi egentligen köpt utifrån är 
det rostfria stålet till bassängen 
plus utrustning, annars är det lo-
kala entreprenörer, säger Joakim 
Persson, VD för Åfa. 

Jens är väldigt nöjd över 
den enorma skillnad det blivit i 
simhallen. Han värnar dessutom 
simkunnigheten som i Sverige 
har minskat. Färre barn lär sig 
att simma i dag och på vissa 
platser i landet är simkunnigheten 
endast 62 procent enligt Svensk 
Simidrott. 

– I dag är det många barn som inte kan 
simma, det är inte bra rent säkerhetsmäs-
sigt. Vi från kommunen satsar på att få 
simkunniga barn, säger Jens. 

Badhusrenoveringen av Fränsta simhall 
är i mål. Med flera nya pooler, ett nytt 
kafé och snart ett nytt namn, kommer 
hela familjen att trivas. 
TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF

Joakim Persson, VD för Åfa är nöjd över samarbetet  
med de lokala entreprenörererna.



Byråkraten älskar Ångebornas  
tutande och hejande

Det finaste ord han vet är byråkrat. Han gillar stora penseldrag och stora förändringar. 
Den nyinflyttade kommunchefen Mattias Robertsson Bly känner sig hemma i Ånge och 

vittnar om en stark känsla av samhörighet. Han älskar att bli hälsad på  
– och så gillar han att spela tv-spel. 

Det är några sekunder man har på sig, 
att bilda sig en första uppfattning om en 
person. Mattias Robertsson Bly öppnar 
dörren till receptionen på kommunhuset 
med energi och ett stort leende. Välklädd, 
men inte uppklädd, i kavaj och jeans. 
Efter tre månader har han blivit varm i klä-
derna i rollen som kommunchef. Han vet 
att det första intrycket är viktigt, även för 
samhället i stort. Nu vill han ta kontrollen 
över första intrycket av Ånge kommun. 

– Vi behöver lyfta det vi ser. Mycket är 
gammalt här, men vi behöver få det att 
kännas välkomnande. En attraktiv kom-
mun måste även innefatta det synliga, 
säger han. 

För Mattias är Ånge kommun som att 
komma hem. Han är född och uppvuxen i 
Götene i Västergötland och han tycker att 
Ånge kommun påminner mycket om det. 
Som ung lockade inte de stora städerna 
då han aldrig känt sig bekväm där, istället 
blev det Linköping i 20 år. Universitetsstu-
dier till statsvetare ledde till arbete inom 
kommun, region och Länsstyrelse. Den 
privata sektorn har aldrig lockat honom.

– Jag gillar att kalla mig byråkrat, jag 
tycker det är fint, säger han och skrattar. 

För honom handlar ordet byråkrat om 
effektiv offentlig förvaltning. Det krävs 
lång tid för att underlag ska hinna bere-
das och för att politiker ska hinna sätta sig 
in i de viktiga frågorna de ska besluta om. 

– Mitt viktigaste uppdrag som kommun-
chef är att stötta politiken. Politiker styr 
och vi tjänstepersoner ska stötta dem 
genom ett sakperspektiv där vi bereder 
och kommer fram till förslag. 

När den politiska aspekten läggs på, är 
inte Mattias med. 

– Min roll är inte att få igenom saker 
utan vi lägger fram de väl utredda försla-
gen till politikerna, sen fattar de besluten. 

Mattias, vars fru har rötterna i Jämtland, 
hade länge pratat om att flytta norrut och 
få närheten till fjällen. Han kände också 

en saknad efter det lilla i livet. 
– Är man på Ica i Linköping och pratar 

med någon utgår de ifrån att man är 
knäpp eller full. Här är man knäpp om 
man går tyst genom butiken och inte pra-
tar med någon, säger Mattias och skrattar.  

Det var väldigt lätt att flytta till Ånge 
tycker han, men kulturskillnaderna var 
enorma. Här blir han hälsad på hela tiden.

– När jag springer hälsar alla på mig, 
bilar tutar uppmuntrande och ungdomar 
släpper mobilen för att hälsa. Det är 
fantastiskt att få den tillhörigheten, jag har 
blivit så välkomnad här, säger han. 

Efter en låg arbetsdag med tiotals 
digitala möten är det i löpningen Mattias 
stänger av hjärnan. Eller så spelar han 
tv-spel. 

– Jag släpper jobbet helt då. Det är så 
pass hjärndött med skjutspel, men du 
måste ändå vara fokuserad och jag kan 
inte tänka på jobb då. 

Mattias som haft chefsbefattningar 
tidigare, har med tiden lärt sig att kunna 
släppa jobbet. Han har tagit bort funk-
tionen i klockan som plingar vid mejl, 
telefonsamtal och sms. På semestern 
stänger han av mobilen och nås enbart 
på sin privata mobil. 

– Jag läser inte mejl på kvällarna, det är 
också en fråga om att vara ett föredöme. 
Jag tycker inte det ska komma mejl från 
mig på kvällen, det kan ge en signal om 
att jag tycker att alla ska jobba då och det 
tycker jag inte. 

Han kommer senast från ett jobb som 
förbundsdirektör för Kommunförbundet It-
sam i Linköpings kommun. Där ansvarade 
Mattias för både digitalisering, IT-utveck-
ling och informationssäkerhetsfrågor.

– Jag tycker inte om ordet digitalisering. 
Vi har verksamhetsutvecklat så länge som 
kommunerna har funnits och ibland låter 
det som om digitalisering är ett magiskt 
kort som ska lösa allting. Så är det inte, 
utan det vi gör är att verksamhetsutveckla 

med IT-stöd, säger han. 
Han tycker kommunen kommit långt i 

flera olika områden, men saknar samord-
ning inom kommunen som helhet. 

– Det finns mycket positivt på enskilda 
verksamheter, men jag saknar helhets-
tänket. Vi behöver göra mer tillsammans, 
säger han. 

När han beskriver Ånge kommun ser 
han en välfungerande kommunal organi-
sation som är utvecklingstörstig och där 
man vill ha upp tempot lite. 

– De eftersöker modet att ta steget hos 
mig, att jag ska vara den som sätter igång 
det. Det finns en vilja att förändra, men 
förändring är också jobbig, säger Mattias. 

Eventuellt går kommunen mot en ny 
politisk organisation efter nästa val där 
nämnderna tas bort och alla avdelningar 
lyder under kommunstyrelsen. Då skulle 
alla de olika förvaltningsdelarna bli en 
enda, där alla utgår från ett helhetstänk. 

– Jag kommer med nya ögon och nya 
idéer. Det är befriande att komma utifrån 
eftersom jag inte har några fördomar om 
kommunen. Jag vill utveckla och jag tror 
att landsbygden går att utveckla, säger 
han. 

Ånge kommuns läge med den lokala 
elproduktionen och bra industrimark 
kopplad till järnvägen gör att Mattias ser 
många möjligheter. 

– Batteritillverkning, vätgastillverkning 
och serverhall hoppas vi på. Vi har alla 
förutsättningar för en stor industri. 

Han är försiktigt positiv till den befolk-
ningsökning under årets första tre måna-
der. Mattias är en av de 101 personer som 
valt att flytta till kommunen. 

– Om coronaeffekterna blir som vi 
hoppas med utflyttning till landsbygd, tror 
jag att vår närhet till fjällen lockar, men 
det måste vara fina lägen. Fränsta strand 
tittar vi på just nu, men det finns många 
pärlor här i Ånge kommun, säger han.  

TEXT & FOTO: SUSANNE KVARNLÖF



Faktaruta: 
Mattias Robertsson Bly
Ålder: 44 år
Bor: Hyresrätt i Ånge. 
Lägenhet i Linköping och 
ett mindre hus i Hammar-
strand. Bygger just nu 
stuga i Vemdalen
Familj: Fru & två söner
Intressen: Vandra i fjällen 
och åka slalom
Längsta vandring: San-
tiago de Compostela i 
Spanien 
Läser: Sagan om ringen 
för 12-åriga sonen och 
bildtidningar
Spelar: Halo på X-box

”Jag kommer med nya ögon och nya 
idéer. Det är befriande att komma 
utifrån eftersom jag inte har några 
fördomar om kommunen. 
Jag vill utveckla och jag  
tror att landsbygden  
går att utveckla”



Nya butiksägare i Överturingen 
Mitt i det lilla samhället Överturingen ligger Nära Dej-butiken Träffpunkt Haverö. Buti-
ken är lite av byns samlingsplats och hit kommer man inte bara för att handla – här tar 
man sig tid att sitta ner en stund och prata med såväl butiksinnehavarna som andra 
kunder. – Att få jobba med service är det absolut roligaste som finns, säger Ida Svens-
son och Josefin Jonsson, som tillsammans driver butiken.

Det har gått snart ett halvår sedan Ida och Josefin fick nycklar-
na i sin hand. 

Livsmedelsbutiken har funnits på orten i årtionden och när tje-
jerna förra hösten fick frågan om de kunde tänka sig att ta över 
butiken så var svaret ganska självklart.

Josefin jobbade då i Åsarna, i serveringen på Ski-center och 
pendlade med bil varje dag och Ida jobbade i hemtjänsten i 
Ånge så även där blev det mycket åkande.

- Det är nog en av de bästa förändringarna, att slippa allt 
bilåkande och tiden som gick åt till det, även om det blir många 

timmar vi jobbar i affären eftersom vi har öppet sju dagar i 
veckan, säger Josefin som nu kan promenera till jobbet på bara 
några minuter.

Butiken ligger mitt i byn och fyller en mycket stor funktion för 
det 80-talet invånare som bor i Överturingen. Förutom att handla 
mat så samlas ortsbor över en kopp kaffe eller en varmkorv för 
att prata om allt från vindkraftsbygge till fjällresenärer och de 
mest vardagliga händelser – en viktig träffpunkt i vardagen helt 
enkelt.

Butiken även ligger strategiskt utifrån att många fjällresenärer 



passerar, men på svaret om de är duktiga på att stanna för att 
handla är svaret nej.

- De kör oftast förbi, men vi har väl kanske inte skyltat så bra 
och det är något vi håller på att titta på nu. Vi skulle behöva stör-
re skylt efter vägen som man ser i god tid, säger Josefin.

- Vi ska även skylta bättre med att vi även har korv och fika, för 
det får nog fler att stanna, fortsätter Ida.

Det finns såklart många utmaningar med att ta över en butik i 
glesbygd, förutom kundunderlaget. -Bara det att beställa varor 
och veta vad man ska beställa, det är små marginaler på allt. Och 
under det här året med corona så har man ju inte vetat om folk 
kommer handla som vanligt eller om det minskar, säger Josefine.

Har ni några framtidsplaner för butiken?
- Ja, vi har en del funderingar på vad vi skulle vilja göra, men 

inget vi kan berätta nu. Det kostar ju en del pengar också. Det 
vi gjorde ganska omgående var att byta ut kyl och frys för att 
få mer energi- och miljövänligt alternativ, och den förändringen 
lade kunderna märke till omgående. Ni får komma in på besök i 
affären framöver för att se om det blivit någon förändring, säger 
Josefin och småskrattar.

- Det är ju väldigt mycket att göra och det tror jag inte folk tän-
ker på, för det är inte bara att stå i kassan på dagarna, säger Josefin.

”Det är nog en av de bästa för-
ändringarna, att slippa allt bil-
åkande och tiden som gick åt 
till det, även om det blir många 
timmar vi jobbar i affären ef-
tersom vi har öppet sju dagar 
i veckan, säger Josefin som nu 
kan promenera till jobbet på 
bara några minuter”.



Krogen är redo att 
ta emot publiken 
– teatern är tillbaka i Borgsjö

Tio år har gått sedan den bejublade 
föreställningen”Vägen till Jämtkrog” 
för första gången  spelades på Borgsjö 
Hembygdsgård. Efter sommarteatrar på 
flera andra platser i kommunen är man 
nu tillbaka till Krogen, men med en ny 
historia att berätta.

Byggnaden som stod på Jämtkrogen, 
det gamla gästgiveriet, står ju i Borgsjö 
och då är det naturligt att vi återvänder 
dit med den här teatern som handlar om 
släkter, forbönder under 1800-talet. Men 
det handlar också om nutid med tillba-
kablickar till 1800-talet, avslöjar Kärstin 
Leander.

Tillbaka på Borgsjö hembygdsgård och 

teaterscenen är även Gertrud Jakobsson, 
som spelade Katarina i Moster i krog för 
tio år sedan.

Hon bor i Uppsala sedan många år, men 
kommer hem i sommar för att vara med 
i teatern och det är väldigt roligt säger 
Kärstin.

Berättelsen kommer att utspela sig i 
såväl nutid som dåtid och närtid och vi får 
möta allt från Moster i Krog, Jämtkrogens 
Katarina till forbönder, björnjägare och 
dagens släktingar.

Historien bygger på olika släkten som 
funnits i trakterna kring Ånge under 
århundraden.

Det är ingen fortsättning på teatern 

Moster i Krog, årets teater tar upp förete-
elsen med gästgiverier, krogar längs vä-
gen, där man fraktade varor. Men moster 
i Krog finns självklart med, för det var ju 
hon som under lång tid drev Jämtkrogen, 
så rollpersonen finns med. Det är Gert 
Bergström som skrivit manus, berättar 
Kärstin.

En stor del av den cirka 35 personer 
stora ensemblen är ny och många nya, 
yngre förmågor, har tagit plats.

Det är så roligt att jobba med sommar-
teater där man jobbar tillsammans, gräns-
överskridande i alla generationer, för det 
är så viktigt att barn och ungdomar får vara 
med. Vi gör det här tillsammans och käm-

Så länge sedan men alldeles nyss och allt är sig helt olikt men ändå sig 
likt. I sommar får vi åter uppleva utomhusteater vid Borgsjö hembygds-
gård och historien som utspelar sig denna gång knyter an till historien 
det vida omtalade gästgiveriet Jämtkrogen. – Det blir mycket sång och 

musik och vi har riktigt bra musiker med, berättar Kärstin Leander  
som regisserar sommarteatern.



par mot ett mål. Vi har inga ambitioner att bli 
professionella, utan göra det absolut bästa 
vi kan med amatörteater, säger Kärstin.

Musiken är precis som vid Moster i Krog 
skriven av Hartvig Gjesdal.

Det var en av anledningarna till att jag vill 
sätta upp sommarens teater, vi har i Ånge 
kabaré fått så otroligt mycket sånger skrivna 
av Hartvig, så vi kommer använda oss av 
hans musik. Dessutom har vi väldigt profes-
sionella musiker och sångare med oss i år, 
säger Kärstin.

Kärstin Leander avslutar med att poäng-
tera de med anledning av pandemiläget 
noggrant kommer att följa Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer.

FÖRESTÄLLNINGAR
Premiär
1 juli, 2 juli kl 19.00
3 juli, 4 bjuli kl 16.00
6 juli, 7 juli kl 19.00
10 juli, 11 juli kl 16.00

Manus: Gert Bergström
Regi: Kärstin Leander
Musik: Hartvig Gjesdal





Eldsjälen Helen Nyman 
vill ge det lilla extra
Helen Nyman vet hur fort livet kan förändras. Nu hjälper hon 
via sin Facebook-grupp barnen och ungdomarna i Ånge kom-
mun, så att de ska få känna sig som alla andra. 
– Det är tack vare kommuninvånarna denna grupp är möjlig, 
säger hon. 

Jige, Helen Nymans gammelfarfar, 
gav ibland en silverpeng till barnen 
som besökte klädaffären. Butiken har 
sedan dess gått i arv och i dag är det 
Helen som driver den med sin mam-
ma Annica Lärkfors. Det där tänket 
kring silverpengen lever kvar, men 
Helen själv tycker inte att hon är en 
eldsjäl, utan mer en sambandscen-
tral. 

– I Ånge kommun hjälps vi åt, säger 
hon. 

Det är också vad Facebook-grup-
pen heter som hon startade för två 
år sedan och som i dag har 1 400 
medlemmar. Hon fick, som hon själv 
säger det, ett infall efter att ha sett 
en rikstäckande facebookgrupp som 
sökte enkla saker som fredagsmys 
och påskmust till behövande. Hon 

tänkte att så där trögt skulle det 
inte vara i Ånge att få hjälp. Så hon 
knäppte en bild på jeansen hon bar, 
la ut den som omslagsbild och star-
tade en grupp på Facebook. ”I Ånge 
kommun hjälps vi åt” hade skapats. 

– Tanken med gruppen är att det 
ska vara det där lilla extra. Det där 
som socialtjänsten inte kan ge eller 
för föräldrar som klarar av vardagen 
med mat på bordet, men där man 
inte har råd att åka till badhuset, 
berättar Helen. 

För henne är det viktigt att alla barn 
ska ha samma möjlighet att utöva 
sin idrott och därför samlas det in allt 
från fotbollsskor till skridskor. Det kan 
också vara examenskläder, skidor, 
biobiljetter eller lördagsgodis som 
efterfrågas. Det är oftast barnfamiljer, 
sjukskriva eller de som genomgått en 
skilsmässa som behöver hjälp. 

– Det är vi vanliga som bott här 
hela livet som hör av sig och jag för-
står att många tycker det är tungt att 
kontakta mig, men jag vet hur snabbt 
livet kan förändras, säger Helen. 

Från att allt funkade för Helens 
familj med man och två barn, föränd-
rades allt när Helens dotter var 9 år. 
Dottern klarade inte längre att gå 
till skolan och hon slutade äta bland 
annat. Helen och hennes man gjorde 
allt de kunde för att få henne att gå 
till skolan. 

– Hon var så slut så att jag fick klä 
på henne. Jag var på skolan under 
två års tid, men ingenting hjälpte. 
Hon ville inte leva längre, det kändes 
helt fruktansvärt att se sitt barn lida 
på det här sättet. 

Vägen tillbaka har varit lång och när 
dottern fick en diagnos gick Helen in 

i väggen. Då orkade hon inte längre. 
– Utbrändheten tog hårt på mitt 

närminne, men både jag och dottern 
mår bra i dag. Det är viktigast, men 
även vår ekonomi blev drabbad. 
Jag var helt utan inkomst eftersom 
försäkringskassan inte beviljade vård 
av sjukt barn. De ansåg att hon inte 
var tillräckligt sjuk. 

Därför vet Helen hur det känns att 
inte kunna göra det lilla extra för sina 
barn. Hon och hennes familj överlev-
de med bara en inkomst, men hon 
vet också att det hade varit sonens 
fritidsaktivitet som de hade behövt 
dragit in på om det hade behövts. Då 
hade sonen fått sluta spela hockey 
som är hans favoritsyssla. 

– Då märker man hur fort man 
hamnar i det här, det är verkligen inte 
som man tror, att man får hjälp direkt, 
säger hon. 

Den erfarenheten är det hon får sitt 
driv ifrån, hon vill hjälpa människor 
så att alla barn ska kunna göra saker 
de tycker om, även om föräldrars 
ekonomi inte tillåter det. 

– Jag är så glad att det fungerar 
och att Ångeborna är så villiga att 
hjälpa till, det är vi kommuninvånare 
tillsammans som får det att fungera. 

Det är Helen som delar ut sakerna 
till de som behöver och det sköts 
med strikt diskretion. 

– För mig är det här så välgörande 
för själen. Det handlar inte om att få 
kredd utan när jag åker från en familj 
som fått något, då känner jag att jag 
gjort det jag kan, säger hon. 
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