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100 Hallenbor värnade om
Hallens Hälsocentral!
Hallenborna slöt upp mangrant till det informationsmöte angående primärvårdens framtida organisation som landstingets
beredningsgrupp med Anne-Marie Johansson (s) och Bernt
Söderman (c) bjudit in till. De 100 personerna som kommit till
Hallgården ville förstås kontrollera om det fanns risk för att
Hallens hälsocentral skulle förvandlas till en distriktssköterskemottagning och att man skulle få åka till Åre för att få
kontakt med en doktor!
Detta stod nämligen att läsa mellan raderna i det första (A) förslaget som beredningen redan jobbat fram. Ordförande Anne-Marie
Johansson försäkrade att så inte var fallet. Hon bad om ursäkt för
att förslagen var lite otydligt formulerade och därför lätt kunde
missuppfattas. Kollegan Bernt Söderman framhöll att på Hallens
hälsocentral fanns det nu över 1800 listade patienter och normen
för att bemanna med läkare är 1600 så det behövs mer än en läkare
i Hallen. Johansson och Söderman sa båda två att i deras uppdrag
låg att förbättra vården och komma närmare vårdtagarna, inte att
lägga ner hälsocentraler. Vid hälsocentralerna ska det bemannas
efter behov: ju fler vårdtagare i ett område desto mer bemanning
och tvärtom.
Efter genomgången av beredningsgruppens frågeställningar och
förslag blev det allmän frågestund.
Näringsidkarna i Bydalen framhöll vad viktigt det är att det finns
läkare på nära håll i Hallen under turistsäsongen, gärna med ännu
bättre tillgänglighet - bättre öppettider eller jour. Primärvårdens
chefsläkare Alf Lerner sa att intäkterna för att behandla våra besökare från andra landstingsområden går tillbaka till verksamheten i

Hallen. Bydalsområdet utvecklas stadigt och det vistas allt
fler människor där i perioder.
Fler röster hördes att man var mycket nöjd med Hallens hälsocentral och att den absolut inte fick läggas ned!
Beredningsgruppen, enligt Anne-Marie Johansson, vill ha en
dialog med och synpunkter från folket. I grunden ligger tre
förslag men som Johansson sa: Det är inte säkert att det i
slutändan blir något av dessa. Kanske det kommer fram saker
under resans gång så att det blir ett helt nytt förslag. Resan
börjar dock närma sig sitt slut för synpunkter måste var gruppen tillhanda senast den 15/2 och den 31/3 ska förslaget läggas fram till landstingsfullmäktige för beslut.
Kent Livendahl

Minns 2007 i HallenPosten
Med HallenPostens framsidor 2007 kan man ana att det
händer mycket i Hallenbygden.
I januari fick vi nya handlare: Alexandra o Toni Gullfors.
I februari började Barnfestivalgruppen sitt arbete.
I mars bestämde sig Lasse Albertsson för att bli den första
fiskeguiden på Storsjön.
I april kunde HP berätta att Mait Lindgård i Oviken hade
blivit vald till årets arbetare.
I maj fick vi en rapport från Afghanistan där Jonas Sunding
från Mårdsund hade ett militärt uppdrag.
I juni/juli-numret berättade Mikael Olsson, uppväxt i Hallen,
hur det är att ta VM-medalj i bågskytte.
Augustinumret dominerades av rapporter från Trollingtävlingen och Barn– och Glamusikfestivalerna.
I september var det avsked av Gärdsta skola som lades ner,
Dammån som enligt Totte är Sveriges enda varudeklarerade
fiskevatten. Totte gick i pension. Dessutom fick vi ett
fullödigt reportage från älgjakten av Annette Bergqvist.
Oktober: Fester både i Hallen o Månsåsen, föräldrakooperativet Halvöbarna börjar anställa folk och återväxten är mycket bra den lilla byn Rise.
November: reportage om våra färjor, debatt om varför det är bättre med små skolor
än stora, novelltävling i skolan och ny akupunktör i Kvitsle.
Sen var det god jul i december och rapport
om att det blir en föräldradriven förskola i
Arvesund, bra jobbat!

www.hallenbygden.se utvecklas!
Om du redan är prenumerant på papperstidningen får du nu också tillgång till HallenPosten på nätet!
Gör bara så här: maila till hp@hallenbygden.se och ange till vilken mailadress vi ska skicka tidningen.
En bonus är att du då också får tillgång till HP ca två år tillbaka i tiden. Lätt att läsa på din dator!

En nyhet på vår hemsida är ÖmseMarsnen
med tex ”köp o sälj, gratta o tacka” mm.
Lägg www.hallenbygden.se på minnet och som din startsida förstås!!
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Preliminära manusstopp- och utskicksdatum för
HallenPosten 2008
Manusstopp: (måndagar)

Utskicksdatum: (tis-ons)

7 januari
4 februari
3 mars
7 april
5 maj
2 juni

22-23 januari
19-20 februari
18-19 mars
22-23 april
20-21 maj
17-18 juni

Under juli månad tar HallenPosten semesterledigt, så kom ihåg
att planera dina sommarannonser mm redan till juni-numret.

11 augusti
8 september
6 oktober
3 november
1 december

Ekologiskt
Alla pratar om ekologisk mat nuförtiden.
Och det är ganska svårt att skapa ekologisk mat. Jag vet, för jag har haft ett eget
bageri och vi undersökte faktiskt vad
som krävdes för att man skulle kunna
märka brödet som ekologiskt.
Det krävdes att mjölet, kryddorna, smöret och praktiskt taget allting annat skulle vara ekologiskt och därför mycket
dyrare och mycket mindre hållbart.
Vi kom fram till att ekologiskt bröd förmodligen behövde tillverkas i ett hermetiskt tillslutet laboratorium för att inte
drabbas av tidiga och allvarliga bakterieoch kus-angrepp. Vi skippade det här
med ekologiskt bröd.
Jag har i min enfald alltid trott att man

punkt
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26-27 augusti
23-24 september
21-22 oktober
18-19 november
16-17 december
INTE vill ha bakterier och kusar i matvaror. Men tydligen är det inte så, om man
tittar på försäljningen. Om det ekologiska slår igenom ännu mer, kommer det
nog att innebära en renässans för kusar,
bakterier och svampar av alla de slag.
Kanske blir ett direkt tecken på en ekologisk brödbit, att förutom brödet, ingår en
liten flora av växter, svampar och kusar i
köpet. I brödpåsen.
En julskinka kanske blir extra åtråvärd
om man kan visa att maskarna trivs i
späcket.
Och det kanske är därför vissa butiker
packar om utgången köttfärs med nytt
datum. Via slakterirums-golvet, för att
köttfärsen ska marineras med både det
ena och det andra från golvet. För "duger
den åt vägglössen, så duger den åt kun-

derna", tycks man resonera. Och inte
bara "duger", utan är direkt åtråvärd!
Vägglöss förresten. Finns det ekologiska
växter? De borde ju demonstreras med
gravt lusangripna blad. Plastväxterna
börjar ju se mer och mer naturtrogna ut,
så konstgjorda ohyreangrepp vore kanske nästa steg, trots att det blir fejk.
Då är det inte långt kvar till ekologiska
möbler. Soffor, som redan är bebodda av
löss. Bord, som
redan är halvätna av
termiter. Möjligheterna är oändliga.
Fast jag vet inte…
Lennart Lindgård
Skeptisk ekolog

punkt
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Tel. 0643 - 44 55 90

Handla där du bor! Billigare än du tror!

Må - Fre
Lördag
Söndag

9 - 19
9 - 17
10 - 17

Svenska Spel
Apoteksombud

0687-515 04
0647-108 50

070-511 23 62
070-236 06 10
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HP-Lantbruksdelen

Hackås veterinärstation
Denna månad fick Hackås veterinärstation besök av mig och Ewy. Jöran Gelland hade erbjudit sig att ställa upp som
chaufför. Vi skulle åka iväg och sterilisera vår honkatt Felicia, och i samma veva
tyckte jag att det var lämpligt att göra ett
reportage från veterinärstationen som
våra veterinärer utgår ifrån. Dock ej till
Arvesund och Mattmar.
Tidigare var man stationerad i Oviken,
men lokalerna var lite för trånga och
sedan tre år tillbaka finns stationen i
Hackås. Tidigare fanns där en datorfirma. Stationen har fem anställda plus en
assistent. Klas-Göran Lilja är chefsveterinär. Övriga veterinärer är Annette Agestam, för dagen sjukskriven. Kristin
Sandstad, Marte Svedjesten (mammaledig), vikarie är Marie Gunnarsson som
tog hand om vår katt på ett förträffligt
sätt. Karin Ek är assistent. På filialen i
Grimnäs är Kajsa Gidlund stationerad.
Tina Klintevall har jour vissa helger och
nätter. Distriktet som våra veterinärer
besöker består av Klövsjö, Ljungdalen,
Handsjöbyn mot Gällö, mot Brunflo och
nästan hela Bräcke kommun. Nordligaste
gränsen går hos Granlöv i Brasta.

Marie Gunnarsson tar hans om katten Felicia.

Chefsveterinär Klas Göran Lilja och Kristin Sandstad tar kaffepaus.

Hackås veterinärstation är en blandpraktik, d.v.s. att man tar emot smådjur på
stationen och åker ut till gårdarna för att
behandla storboskap vid sjukdomar. Behandling av djur sker på alltifrån småbruk till stordrift och även fäboddrift.
Även renarna sköts om av våra veterinärer.
Renarna ska parasitbehandlas, och vid
slakt skall djuren besiktigas. Norsk mobilslakt kommer hit och kör intensivt i ca
tre dagar under översikt av veterinär.
Klas-Göran påpekar att vi för närvarande
har brist på veterinärer i Sverige. Vi som
bor här nära norska gränsen får hit veterinärer från Norge, och från södra delen
av landet i regel från Danmark.
Rekryteringen verkar vara god så om
några år ser det ljusare ut. Klas-Göran
trivs bra här uppe i landet, men nämner
även att ibland kan man känna en viss
längtan att flytta, framförallt för att växtligheten i södra delen av landet är frodigare, men då är i stället vintrarna bättre
här uppe.
Klas-Göran känner jag från det tid när
jag var anställd på Trolmens egendom,
Kinnekulle. Trolmenbesättningen tillhör-

de en av Sveriges mest högproducerande
besättningar under 1970-80-talet. Tack
vare Klas-Göran som var distriktsveterinär kunde jag hålla ett gott hälsoläge i
besättningen. Många gånger var det bara
att lyfta på luren och få råd och tips i
förebyggande syfte.
Tompa

Kristin Sandstad vid sitt skrivbord.

Bostad sökes
Vi, Ewy och Tommy Dahl, blir utan bostad den 30 juli - 08. Därför behöver vi någon annanstans att
bo. Helst i Hallenbygden med omnejd. Det blir tråkigt om vi måste lämna bygden efter närmare 20
år, vilket blir fallet om vi inte får tag på något här uppe. I södra delen av landet är möjligheten något
större genom att jag kan hoppa in som avbytare några dagar i månaden i en inte alltför tungarbetad
ladugård.
Erbjudanden har jag fått från kollegor i södra Sverige. Helst av allt vill vi inte flytta från Hallenbygden eftersom vi är engagerade i HallenPosten och Hallenbygden i samverkan och Ewy är även verksam i Röda Korset m.m.
Tips eller om ni har något att hyra ut ring gärna 0643-30122 eller 076-8474180
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Det kom ett till mail...
TONÅRING I HUSET
En far gick förbi sin sons rum och
förvånades över att se att det var så
fint städat och att sängen var bäddad.
Så fick han syn på ett kuvert som låg
på kudden, adresserat till 'Far'. Med
onda aningar och nervösa händer
öppnade han kuvertet och läste brevet från sin enda son:

kläder och för att hon är så mycket
äldre än mig. Också för att hon har
fem barn, varav hennes yngsta dotter är i min ålder.

ne är duktig med pengar; hon byter
lite av sitt hasch till kokain och ecstasy med grannarna. De andra som
bor i skogen är också företagsfolk.

Men det är inte bara förälskelse. Far,
hon är gravid med tvillingar!
Susanne säger att vi kommer att bli
väldigt lyckliga tillsammans.

Under tiden kommer vi att be om att
vetenskapen finner en kur mot AIDS,
så att Susanne kan få det bättre.

Susanne bor i en campingvagn ute i
skogen, och hon har tillräckligt med
ved för att hålla oss varma över vintern.

Du skall inte vara bekymrad för mig,
Far. Jag är väldigt lycklig! En vacker
dag är jag säker på att vi kommer
och besöker er, så ni kan få se era
barnbarn och mina styvbarn.

'Kära Far!
Det är med stor sorg jag måste skriva till dig.
Jag var tvungen att sticka med min
flickvän, för jag ville undgå en scen
med Mor och dig.
Jag vet att du och Mor fortfarande
tar mig för ett barn, men Far, jag är
alltså 17 år gammal och jag vet hur
jag skall ta vara på míg själv.
Jag har funnit äkta kärlek tillsammans med Susanne, och hon är
bara så söt. Men jag vet att du skulle
aldrig vilja ha henne med på familjekort på grund av piercingarna, tatueringarna och hennes inte så fina

Vi delar så många drömmar om
framtiden. Far, hon säger att hon
ska köpa en massa dataspel till mig.
Susanne älskar barn. Alla hennes
barn har olika pappor, men hon säger att med mig är det annorlunda.
Far, jag vet att vi kommer att vara
tillsammans för alltid. Susanne säger
att jag är mycket mera man än de
äldre killarna hon har varit tillsammans med. Är inte det sött?
Susanne har öppnat mina ögon för
att hasch faktiskt inte är skadligt.
Hon är en businesskvinna eftersom
hon odlar sin egen hampa och säljer
det för att försörja sin familj. Susan-

Med vänliga hälsningar,
Er son Jonas.

P. S.
Far, inte något av det ovanför är
sant. Jag är hos Thomas. Jag ville
bara berätta för dig att det finns värre saker i livet än betygsboken som
ligger i skrivbordslådan.
Ring mig när det är säkert
för mig att komma hem.

WL REDOVISNING

Bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Fakturering
Deklaration
WL redovisning är en redovisningsbyrå med inriktning på att hjälpa små och medelstora företag.
Min affärsidé är att ha en personlig kontakt med
varje kund för att på bästa sätt kunna tillmötesgå
dina intressen och önskemål till humana priser.

WL REDOVISNING

Lars Wikstrand
Kläppe 813
830 01 Hallen

Telefon: 070 - 313 18 47
Fax: 0643 - 201 21
E-post: lars@wlredovisning.se
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Musiknostalgi...
Lasse Lönndahl föddes 1928. Han började som solist i Stockholms gosskör i 10årsåldern.
1942 uppmärksammades han av en skivproducent när han sjöng Trenet och Coward i Aftonbladets Vi som vill opprevy. Strax därefter kom skivdebuten
med Tangokavaljeren ihop med Thore
Ehrlings orkester och Harmony Sisters.
1951 började han att turnera i folkparkerna, och efter det har det varit varje
sommar, något sparsammare senaste
åren. Lasse kommer ju upp i den aktningsvärda åldern 80 i år.
Han brukar kallas för vår äldsta tonåring.
1951 kom han in på musikaliska akademin. 1953-54 var han sjungande konferencier på China och 1955 på H55varietén.
1955 turnerade han i Cirkusprinsessan
med Storan. Han har även spelat med i
Greven av Luxemburg och Pariserliv.
Han var Erik i Värmlänningarna på
Uppsala statsteater 1960.
En riktigt stor framgång fick han med
huvudrollen i Hur man lyckas med affärer 1968 och när han spelade Kung för
en dag mot Annalisa Ericsson 1971 med
riksteatern.

I dina kvarter, Kärleksbrev i sanden,
Melodie d’amour mm.

Lasse Lönndahl var en flitig gäst i våra
gamla klassiska radio- och tv-program
som Frukostklubben och i Lennart
Hylands olika program. Lasse tvdebuterade redan 1955 och var med i
musikalen Ung och grön 1960. Själv
ledde han radions Snurran 1962 samtidigt som han gjorde tv i Tyskland. Några
av Lasse Lönndahls största framgångar
som skivcharmör blev Volare, Tulpaner
från Amsterdam, Piccolissima Serenata,

Han har legat på Svensktoppen närmare
40 gånger och medverkat i melodifestivalen vid tre tillfällen under 60-talet.
Han har även turnerat med Flygan ihop
med Towa Carson, Gunnar Wiklund och
Anni-Frid Lyngstad 1957-58. Andra
schalgerkavalkader som han medverkat i
är Sommar, sommar, sommar 1975. Får
jag lämna några blommor 1978 och med
sång i Beredskap 1979. Den sista gick i
två somrar och även på Berns. Mellan

punkt

Bilden av Phoebe
av Kim Edwards
Denna bok grep verkligen tag i mig, kunde bara inte sluta att
läsa den.
Den handlar om Doktor David Henry och hans hustru Norah.
Davids syster dog vid tolv års ålder av hjärtfel. Denna sorg
följer honom hela livet.
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1981-82 turnerade Lasse Lönndahl ihop
med Jan Malmsjö och Leif Kronlunds
orkester med repris på Berns. Några filmer har Lasse också medverkat i. Största
rollen hade han i Alice Babs- filmen Det
svänger på slottet 1959.
Lasse Lönndahl har nu en karriär som
börjar närma sig 60 år om vi räknar med
skivdebuten 1949. Fortfarande gör han
ett och annat framträdande.
Tompa

punkt

När sedan hustrun Norah ska föda sitt första barn, blir det David som hjälper henne
vid förlossningen. Även sköterskan Caroline är med. Det första barnet blir en pojke
som får namnet Paul, sedan föds en tvilling till Paul, hon får namnet Phoebe.
Phoebe föds med Downs syndrom. David
ber sköterskan Caroline att föra Phoebe till
en institution som får ta han om henne.
Till sin hustru säger David att flickan var
död vid födseln. Sköterskan Caroline lämnar inte Phoebe, utan fostrar henne själv.
Detta blir upptakten till en mycket bra bok. Boken får med det
mesta man vill ha utav en bra roman.
Ewy Dahl
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Agneta Kvist på Barnfestivalen i Hallen 2007

Tipsa Polisen !
I samarbete med Polisen och vår lokala polis Agneta Kvist startar vi nu
en återkommande sida som vi kommer att kalla ”Tipsa Polisen” Många
här i våra bygder förstår att vi måste
hjälpas åt att vara extra vaksamma
för att försvara vår egendom och
stoppa den meningslösa skadegörelse
som kryper allt närmare oss, även
här på landsbygden.

Det har varit en hel del extraljusstölder bl. a i Bydalen 3-4 november
och i Gräftåvallen den 16-17 november och i Hallen 27-28 november.

Här nedan är den första listan över
brott som begåtts i våra trakter under den senaste tiden. Om du känner
till något om dessa händelser kontakta polisen på www.polisen.se eller
ring 114 14

Jämtkraft har haft stölder av
koppartråd i slutet av oktober i
Fröjdholmen, Oviken och i början av november i Låsböle.

Delar från skotrar har man stulit bl a i Höla 16-17 november och 2-5 december i Svedje och 27-28 december i trakten väster om Kövra.
En tvättmaskin har stulits från Hallens el och bygg i början av november.
Hallens ÅVC (återvinningscentral) har haft inbrott och där har man även
gjort skadegörelse någon gång 16-20 november.
Myssjö Ovikens idrottsförening har haft inbrott den 16-19 november.
Gatlyktor i Myrviken har blivit krossade någon gång i början av november.
Ett fritidshus i Hallom har haft inbrott där bl a motorsåg och slipmaskin har
stulits i november.
Någon har tömt en brandsläckare i en traktor på Ovikens travbana.
Vet du något om ovanstående händelser så tipsa gärna polisen på www.polisen.se eller ring 114 14.
All information som kan hjälpa polisen i deras strävan att klara upp begångna brott mottages tacksamt!
Tänk på att kontrollera att varor du köper inte är stöldgods. Begär att få se kvitto om du anar ugglor i mossen!
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Julspel och Luciatåg
Hallenbygdens Rödakorskrets ordnade tillsammans med skolan även i år
ett Julspel i Hallens kyrka följt av Luciafest med sång, musik och lotteriförsäljning på Hallgården.
Detta är en gammal tradition som många
av de vuxna, nu med sina barn i Julspelet, har deltagit i själva. Själva julspelet i
kyrkan har minst 30 år på nacken och
Röda kors-arrangemanget är ännu äldre.
Tradition att vara rädd om! Skolan ansvarar för Julspelet – skrivet av Britt G.
Hallqvist. Läraren Ewa Faxén och kantorn Jan-Erik Wahlén har nu i många år
varit de som motiverat barnen och arrangerat spelet. Ewa säger att det inte är
svårt att motivera dem – de är jätteduktiga och tycker att det är roligt. Hon har
hört hur de redan nu så smått börjar planera för 2008 års Julspel – ”får jag stå
bredvid dig nästa år” osv.
- Under alla år som jag har varit ansvarig, berättar Ewa, och jag har hållit på

Lucian, Linda Dahlqvist, med sina tärnor.

sedan 1982, har det bara en gång varit
ett barn i gruppen som blivit sjukt så att
vi fick ordna en ersättare – och det är
smått fantastiskt tycker jag!

just nu är en period med färre barn i
”rätt” ålder i bygden.
Kent Livendahl

Efter Julspelet i Hallens kyrka promenerade (nåja, ganska många tog bilen) folket upp till Hallgården och kastade sig
över de lotter som Röda korset bjöd ut
till försäljning i tombola och ett antal
lottringar. Samtidigt bjöds alla på kaffe
eller saft med hembakat doppa. När alla
lotter var slutsålda kom så Lucia med
sina tärnor och tomtar. I år hette Lucia
Linda Dahlqvist och bor i Brasta. Tillsammans sjöng de våra traditionella julsånger under ledning av Jan-Erik Wahlén.
Ulla Granlöv, styrelsemedlem i Hallenbygdens Rödakorskrets, lämnar följande
kommentar: I år gick de insamlade medlen, ca 15 000:-, till ”de ofrivilligt ensamma”. Julen är för många ensamma
en svår tid och Röda Korset försöker
hjälpa dem. Själva arrangemanget gick
som vanligt bra, enda skillnaden är att
det är lite färre besökare än det har varit
förr om åren. Men det beror på att det
Miriam Pålsmarker som Maria med Jesusbarnet.

Oskar var en av de mindre tomtarna på
Hallgården.

ÖmseMarsnen!
Säljes, Köpes, Tack, Grattis mm
Privat eller ideell förening…
Annonsera GRATIS med 20 ord i HallenPostens ÖmseMarsn
ÖmseMarsnen finns numera även på www.hallenbygden.se
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Vinnarna i Novelltävlingen!

Här kommer vinnaren
Sanna Thoressons novell om
Hunden Bingo!
Kap. 1 Valpen som kom bort!

Kap. 3 Den stora planen!

Det var en gång en hund, som hette Bingo. En gång skulle Bingo hämta posten.
Då kom hundjägaren och tog honom i
nackskinnet! Hundjägaren trodde att
Bingo var på rymmen, för Bingo hade
inget halsband. Så hundjägaren slängde
in Bingo i hund bilen, till de andra hundarna.
Bingo tänkte: ”Hur ska det gå för stakars
mig?”
När dom kom fram till hundgården
slängde han in dom i olika burar!

Varför har du ingen familj? Frågade Bingo häpet.
Nej, det har jag inte.
Men om jag hittar en familj åt dig, så
hjälper du mig här ifrån? Sa Bingo.
Okej, sa Binga!
Så tänkte dom ut en plan. Det fanns
mycket hundar så dom kunde få mycket
mer hjälp! Ryktet gick över hela hundgården och alla ville hjälpa till. Nästa
dag var planen fullbordad.
Biffen var hundgårdens värsta hund!
”Vad kommer att hända?”

Kap. 2 En ny kompis!
Kap. 4 Hundar på rymmen!
Bingo hamnade i en bur, som det var en
tjej i! Hon var samma ras som Bingo.
Hon tittade förvånat på Bingo. Hon frågade hur han hade blivit tagen.
Bingo svarade: Jag skulle hämta posten,
och jag hade inget halsband.
Samma här! Sa hon. Hon berättade att
hon hette Binga.
Gör du? Det är nästan som jag, Bingo, sa
Bingo. Jag längtar hem till familjen, sa
Bingo.
Gör du det, Binga? Frågade Bingo.
Binga sa: Jag har ingen familj.
VA? Sa Bingo.

Deras plan gick till så här: Biffen skulle
slå ut sig, sedan skulle han morra in
hundjägaren till ett hörn. Där fanns också knappen som öppnade alla dörrar i
hela hundgården. Och alla hundar rusade
ut!
Nå, hur blir det med min familj? Sa
Binga.
Jag vet, jag vet. Nu vet jag, sa Bingo!
Vaddå? Sa Binga.
Du kan bo hos mig. Sa Bingo

Sanna Thoresson

Jippi!! Sa Binga. Då går vi. Men efter
dom kom hundjägaren! Dom blev jagade. Dom kom vilse!

Kap. 5 Ny i familjen!
Men när dom hoppade över ett litet staket, kom dom till en gård. Dom gick till
ytterdörren. Det var Nypongatan 3. Bingo kunde sin adress! Det var hans. Dom
gläfsade på dörren. Ägarna vart jätte
glada, och Binga fick bo där!
När dom la sig, hoppade Binga upp till
Bingos fåtölj.
När Bingo såg det, sa han: Hurdu, det
här är min fåtölj!

Hallen och Marby
2007
finns att köpa på
Allhuset, Karl Ors bua,
Bilisten i Hallen
och
hos Handlarn i Arvesund
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HP-NOSTALGI...

FOTOT
Här startas en studiecirkel. Vi ser ett foto från juletid 1967 med i Hallen mycket välkända personer vid den tiden.
Från vänster: Lärare Granlund, Hulda Johansson, Stina Olovsson, Elisabeth Persson, Hulda Jonsson, Edla Andersson, Erik
Johansson, Karl Olsson, Gerda Nord, Erik Andersson och Märit Granlund.
Trots att min fru Britt och jag kände en del av dessa personer väl, lyckades vi ej känna igen alla. Men med god hjälp av Agnes
Jakobsson, som även visste att kortet var taget hos Jonas Jons i Byna, hennes föräldrahem, gick det vägen. Inga-Lill Pålsson var
också delaktig i detta problem som löste sig till sist. Tänk vad man glömmer fort!
Holger Norrman, Östersund

punkt

punkt

PIZZERIA
NOR
PIZZERIA
NU MED ÖL & VINRÄTTIGHETER!

NOR

Öppettider

NYHET: À LA CARTE- OCH GRILLMENY! Måndag - stängt
Ti - To 11 - 21
VI BAKAR ALLTID VÅRA

PIZZOR MED FULLKORNSMJÖL
OCH MINDRE FETT!

Fre - Lö 11 - ??
Sö
12 - 21
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Fjällhalsen –
från fäbodvall till
turistanläggning
Maggan och Janne Hemmingsson berättar för HallenPostens läsare om sitt
livsverk – de driver Fjällhalsens turistanläggning och är nu inne på sin
29:e säsong!
Hur började det och när?
Fjällhalsen var ursprungligen en fäbodvall som hörde till gården i Gärdsta där
Elin och Nils Hemmingson var bönder.
Jag vet inte när tanken föddes på att göra
en turistanläggning på fäbodvallen men
1959 så bröts serpentinvägen upp till
vallen. Nils blev av en hel del belackare knäppförklarad, "int kan man väl byygg vej oppi derän släntan, han gjett ju
vä tyllu!". En kaffestuga sattes upp.
Dessutom uppfördes 3 st. uthyrningsstugor på vallen. 1960-61 började man så
smått att ta emot gäster. På den tiden
plogades serpentinvägen upp först till
påsk och sedan hade man öppet över
somrarna. Så småningom började man
att ploga upp vägen till sportloven, en
egen väghyvel inhandlades för att hålla
vägen farbar.

bra, för det mesta mindre. Det var det
stående konversationsämnet bland stugägarna hur man pysslade om sina mullbänkar. En del matade dom med löv och
sågspån och gav dom lagom mycket
vatten, det var helt enkelt som att ha ett
husdjur. Begreppet "skitsnack" fick en
ny dimension.
Man började att köra upp gäster på fjället
med snövessla, soliga vårdagar var det
lång kö till att bli uppfraktad till Solgrytan antingen inne i vesslan eller tolkandes efter. Slänterna i Solgrytan var fulla
av snögropar med vinterbleka människor
som vartefter antog en rödbränd ton.
Vårsol i vårsnö är inte att leka med. Att
sedan Solgrytan har formen av en gigantisk wokpanna ökar ju så att säga på effekten ytterligare.
Vesseltrafiken pågick en bit inpå 80-talet
men regel- och tillståndshysterin omkring denna typ av aktivitet gjorde att vi
la ner den.
Elin skötte om kaffestugan och anlade en
same- och hemslöjdsbutik i ett hörn av
serveringen. Hon slöjdade en hel del
själv och hon och Nils gjorde resor och
handlade in slöjd från hela Norrland.
Fjällhalsens hemslöjd fick snart rykte om
sig att ha hög kvalitet på sina alster.

Fjällhalsen även om dom hade möjlighet
att övernatta i en del av kaffestugan.
Maggan och Janne hyrde en lägenhet i
Hallen men konstaterade direkt att det
var i Fjällhalsen man ville bo. En stuga som skulle inrymma 30 m2 uthyrningslägenhet, 20 m2 servicedusch för
stuggäster samt 30 m2 vesselgarage fanns på ritning och denna uppfördes
hösten -80. Maggan och Janne flyttade
in och var därmed de första bofasta på
den gamla fäbodvallen.
De förstod ganska snart att med de intäkter som anläggningen drog in fanns inga
medel att leja hantverkare så det var till
att lära sig efter hand hur man gör allt
själv och med nyfikenhet och intresse och tusen frågor till mer erfarna så
löste man allt från att mura grunder till
att lägga tak.
1983 föddes första dottern Madelen
och då blev de 30 m2 aningen små. Till
saken hör att man delade våtrum/toalett
med stuggästerna så att när de befann sig
i serviceduschen så kom man helt enkelt
inte åt varken toalett (multrum förstås)
eller dusch. Därför inreddes vesselgaraget till vardagsrum och sovrum med
handfat/skötbord. 1985 föddes dottern
Malin och då byggdes bostaden ut med
60m2 och fick plats med egen toalett och
dusch. Vilken lycka!!
1987 drog Maggan igång turridningsverksamhet med Islandshästar. Vi hade 6
egna hästar och lånade in extra hästar
ibland. Egen lastbil inhandlades för
transport av kusarna runt bygden. Bra
verksamhet men det hästarna tjänade in
på sommaren åt dom upp på vintern.
1988 byggdes kaffestugan ut och ett restaurangkök inreddes. Arbetena påbörjades direkt efter sommarsäsongen och
Janne tillsammans med Torgny Lindström och Hasse Eriksson från Norderön
hann att få allting klart till julen -88.
Även en garagebyggnad med huskropp
på övervåningen byggdes samma höst.

1960 byggde Elin och Nils den första kaffestugan.

I mitten på 60-talet var en tomtplan klar
och det byggdes sedan under 60-och
70talet ca 60 fritidshus på arrendetomter.
Något VA-nät fanns inte utan man fick
hämta vatten i bäcken eller i anlagda
brunnar med handpump. Slaskvatten från
diskbänk eller handfat bars ut till slaskgrop eller helt enkelt slogs ut utanför
huset. Toalettlösningen var ett klassiskt
utedass eller så småningom mullbänkar
inomhus som fungerade mer eller mindre
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Hur som helst så var Fjällhalsen ett välbesökt utflyktsmål inte minst under
påsktid, det finns bilder på enorma bilansamlingar efter vägen och runt anläggningen från den tiden.
Vad är Er affärsidé? Berätta lite om
Fjällhalsens utveckling.
1980 köpte Margareta och Janne anläggningen av Elin och Nils och
drev den vidare i ungefär samma
anda. Elin och Nils hade aldrig bott i

Vi såg väldigt tidigt att en del gäster från
liftsystemet i Bydalen började att leta sig
till vår kaffestuga och efterhand så lät vi
anlägga transportleder till och från liftarna. Huvuddelen av våra gäster transporterar sig hit via dessa leder idag som
även prepareras av liftbolagets pistmaskiner.
Att driva en backrestaurang en bit ifrån
liftsystemet har sina sidor, när solen skiner har vi hur många gäster som helst,
andra dagar när det är snöstorm är situationen en annan. Det blir helt enkelt
svårt att planera både inköp och personal. Eftersom veckorna i januari är väl-
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hade till så sent som för 5 år sedan och
jag är övertygad om att samhället har fått
tillbaka investeringen redan i ökade skatter och ökad sysselsättning i vårt område.

Trångt men trivsamt på restaurangen i Fjällhalsen.

digt lugna så har vi inte haft något underlag att ha restaurangen öppen under
den tiden. Fr.o.m. i år ska vi dock ha
öppet på helgerna i januari. Detta innebär en lång period när vi inte kan erbjuda
personalen något jobb varför det blir
svårt att få samma personal år efter år.
Alltså måste vi söka och nyanställa varje
år vilket innebär en inskolningsperiod
innan allt börjar flyta på.
Fr.o.m. i år har vi helårsanställt Benny
Bergman, en skåning som hittat rätt
och bor i Hallen. Han har säsongsjobbat
hos oss förut och kommer tillsammans
med Maggan att se till att köket fortsätter att fungera och producera god mat till
hungriga skidåkare. Vi jobbar hårt på att
lära honom svenska.

Vi har sedan -89 haft temakvällar som
har blivit mer och mer välbesökta och till
dessa bjuder vi på hämtning och hemkörning inom dalen. För detta lejer vi
Hallens Taxi som under vintern har en
bil stationerad i dalen.
Destination 2000, samarbetet i
dalen, vad betydde det? Nya vägen?
Berätta!
Den nya vägen från Hallen har förstås
betytt enormt mycket för området, och
var en förutsättning för att vi skulle exploatera och lyckas sälja de 65 tomter
vi planlade för 6 år sedan här i Fjällhalsen. Även antalet daggäster har ökat
enormt sedan vägens ombyggnad. Idag
är det inte acceptabelt med en periodvis
knappt framkomlig grusväg vilket vi

Nils med sin populära snövessla som kunde frakta upp skidturisterna till Solgrytan.

Men att få gäster till en turistanläggning
kräver marknadsföring.
Fjällhalsen
marknadsför sig lokalt genom att t.ex.
annonsera i Hallenposten, affischera runt
dalens anläggningar och att medverka i
veckoprogrammet. När det gäller övrig
marknadsföring så ingår vi i "Bydalsfjällen" som är samlingsnamnet för alla
dalens anläggningar samt Gräftåvallen.
Vi har haft bl.a. ett destinationsutvecklingsprogram som inneburit att
alla anläggningar har resonerat och tillsammans kommit fram till olika möjligheter för områdets framtid. Dessa möten
är nödvändiga för att vi ska både kunna
få och ge information till varandra om
hur och vad vi planerar för respektive
anläggning samt att vi tar fram en del
gemensamma material och marknadsföringsåtgärder mot övriga Sverige. Vi vet
att området har en enorm potential
och det finns en del planer på ytterligare
stugområden m.m. Om 5 år kommer
Bydalsfjällen att vara betydligt större
med betydligt flera bäddar. Vi har överlag ett gott samarbete mellan anläggningarna även om vi under brinnande
säsong inte hinner träffas så mycket.
Vad behöver man kunna för att driva
en turistanläggning på fjället? Snickare, kock, administratör, marknadsförare, väghållare osv. Berätta!
En turistanläggning består av många
komponenter och i vårt område har vi
fått bekosta och anlägga all infrastruktur
själva. Det innebär att man måste ha
kunskap om anläggande och skötsel av
vattenverk, avloppsanläggning, elnät och
vägar, bredbandsnät och datorer. Jannes
jobb består i allt ifrån att se till att det
finns vatten i vattenledningarna till att
kassan i restaurangen är rätt programmerad. Under tiden ska även vinlistorna
skrivas, mail besvaras, stugorna kollas
och vägen plogas/sandas. Det brukar bli
ett par tre hundra timmar i traktorn varje
vinter. Skyltar/affischer ska tillverkas och sättas upp eller tas ned osv
osv. Rätt vad det är så går något sönder i
köket. Alla problem som dyker upp måste kunna lösas direkt bl.a. därför att problemen av någon konstig anledning alltid
dyker upp på fredag kväll och någon
reparatör/hantverkare inte går att få tag
på förrän måndagmorgon. Vi lovar att
jobbet aldrig blir monotont!
Och ibland kommer Jannes underbara
afterskikompisar i Jajamän och då
får han vara med och spela! (forts >>>>>)
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Maggan och Janne ser till att allt är tipptopp inför vintersäsongen 2008.

Sedan finns en undanskymd men för ett
företag livsviktig detalj: Allt skrivbordsjobb! Det är allt ifrån bokföring, betalning av räkningar, koll och utskick av
bokningsbekräftelser på stugor, personalrekrytering, löner, moms och skatteinbetalningar. Detta sköter Maggan och
det tar betydligt mer tid än man kan
tro. Dessutom jobbar hon som kock och
är ansvarig för att köket fungerar som
det ska.
Berätta om hur ni tänker er att denna
vintersäsong ska bli i Fjällhalsen! Hur
många anställda har ni? Hur många
gäster kommer till er denna säsong?
Nu har vi haft öppet över nyårsperioden
och om trenden håller i sig kommer vi
att få en rekordsäsong. Vi får fler och
fler gäster till restaurangen och det roliga
är det att dom som en gång hittat hit
kommer ofta tillbaka resten av perioden
dom är här.

na varit lite märkliga de sista åren men
nog kommer vi att ha snö ett tag till, det
har ju den här vintern visat. En bieffekt
av klimatförsämringen kan vara att man
beskattar bilismen så hårt att ingen har
råd att köra bil. Detta skulle isåfall slå
hårt mot oss i Bydalsfjällen som inte har
någon kollektivtrafik annat än en bussförbindelse till och från Östersund per
dag. Det är ju lite intressant att vi i
Norrlandslänen med relativt få bilar per
km2 ska rädda jordens klimat. Om man
kollar in storstadsområdena runt jorden
så lär våra utsläpp vara mikroskopiska i
jämförelse.

En annan hotfaktor mot oss relativt små
företag är nya bestämmelser från myndigheter, ofta med ursprung från EUparlamentet. Som exempel kan nämnas
de nya bestämmelserna i miljöbalken
och livsmedelslagen och de egenkontrollprogram som vi är ålagda att själva
upprätta och följa. Dessutom medföljer
kontrollavgifter som myndigheterna
(kommunen) debiterar för att kontrollera
att vi själva utför våra kontroller. Låter
snurrigt och är det också! Vi vill gärna
bedriva det vi är bra på nämligen att ta
emot och få gäster/turister att trivas men
allt mer tid går åt att fylla i protokoll och
blanketter. Snälla politiker, sätt ner foten
i golvet och bromsa den utvecklingen
annars finns det snart ingen som orkar
driva företag! Lite märkligt att största
hotet mot utveckling och sysselsättning utgjörs av regelhysteri från myndigheterna som rimligtvis borde jubla över
varje företagsamhet.
Men trots allt... Det här är jättekul! Annars hade vi inte fortsatt för
29e säsongen! Det roligaste av allt, det
som är drivkraften, det är alla våra nöjda
och tacksamma gäster! Man blir glad
varje gång man läser gästboken! Då
kommer energin på nytt!
Tack alla gäster! Bybor och turister!
Intervjuare Kent Livendahl

Vi har i vinter 4 st. anställda förutom
Maggan och Janne och vissa kvällar behöver vi extra personal som hjälper till
att servera. Personalstyrkan blir som en
liten familj och i år har vi hittat ett underbart gäng, det kommer att bli skitkul.
Hur ser ni på framtiden? Förändrat
klimat t ex, hur förhåller ni er till
det? Vilka hotbilder ser ni?
Vi tror som sagt på att Bydalsfjällen har
en stor potential både vintertid och sommartid och att området fortsätter att öka i
omsättning. Visserligen har ju vintrar-

punkt
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Fjällhalsens restaurang i vinterskrud 14 januari 2008.

punkt
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SPONSORER 2007
TACK - FÖR ATT NI FINNS
Föräldrakooperativets medlemmar
Agneta Halvarsson
Allan Flink
Anita Ellmin
Anna Hyttmo
Apoteket Åre
Arvesunds Bygdegårdsförening
Aska Staaf
Attacus rör
BC Persson
Bitte och Jonny Råbock
Boel Persson och Kenth Olsson
Brunkullan Järpen (Carola)
Carola Jansson och Micke Nordkvist
Cramo
Eagles MC
Eastern Hill
Eddie Linell
Einar Andersson
Eva-Lena och Uno Hjalmarsson/Blom
Föräldrakooperativet Gåvan
Gåijebo
Hallens El och Bygg
Hallens HC
HallenPosten
Hammarnäs Service
Handlarn´n Arvesund
Helen Eriksson
HKIF
Hyttstens Åkeri
Håkan Halvarsson
Håkan Karlsson
Häljesunds Träkonsult
ICA Järpen
ICA Mörsil
Inger Woxlägd
Ingmar Andersson
Jacobssons Åkeri
Jarl och Therése Figenschou
Jonas och Aska Staaf
Karin och Jan-Erik Bergqvist
Karl or´s Bua
Kerstin och Gunnar Hjalmarsson
Kicks
Kjell i Tykos
Kurt Olofsson
Lars Hjalmarsson

Lars-Erik Halvarsson
Lekstugan
Lotta Antonsson
Marcus och Sabina Claesson
Missionsförsamlingen
Mårdsunds byalag
Mårdsunds Gräv o Tyg
Nord-Lock
Nygårds keramik
OK/Q8 Mörsil
Presto Brandsäkerhet SBA
Reaxcer
Roger och Erin McLenegan Nyberg
Sigrid och Greta Andersen
Sissi Nilsson
Statoil Ytterån
Stefan Toresson
Stig Halvarsson
Tord Woxlägd
TS produktion
Waplans mekaniska
Västra Storsjöbygdens församling
Ytterocke Produktion
Åke Granlöv
Åre budbil
Åre Kommun AME
Åre Kommun Bernt och CO
Åre Kommun Kommunfullmäktige
Åre Kommun/Hallens RO
Åse och Emil Halvarsson-Bixo

Dessa skänkte bröd till Brödbingo
Anita Sköld, Häljesund
Bitte Råbock, Överhallen
Eivor Nilsson, Ån
Ewa Everborg Björklund
Eva-Lena Hjalmarsson, Mårdsund
Hjördis Westh, Böle
Kerstin Hjalmarsson, Mårdsund
Maria Karlsson, Arvesund
Rickard Westman, Gåije
Sissi Nilsson, Kvitsle
Solveig Råbock, Överhallen
Therese Figenschou, Tallbacken
Ulla Granlöv, Mårdsund
Viola Pålsson, Mårdsund
Åse Bixo, Gåije

Har vi glömt någon ber vi 1000gånger om ursäkt - hör av er till oss så skriver vi med er nästa gång!
Vill ni stötta oss - kontakta oss på halvobarna@tyll.se eller ring 0640-441 85.

Vi kommer att ha en stor invigning när
verksamheten hunnit bli varm - då är ni alla inbjudna!
17
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NYTT SKOLÅR - NYA SKOLREDAKTÖRER!
Nytt år ! Då kom André Toresson och Ludwig Wermeling till HP:s redaktion för att lägga in sina texter i tidningen själva. Meningen är att alla skolredaktörer, två och två ska göra likadant under våren.

Nyårsafton 2007
I år var nyårsafton kul tycker jag men
jag sov på raket upp-skjutet . Vi var femton stycken och vi var i mitt hus. Det var
min familj, Törnvalls, Anette, Karin, och
så var det fyra till som jag inte kommer
ihåg vilka det var .
Vi åt jättegod mat, det var tjälaknul. Den
var marinerad och inte marinerad och så
åt vi potatisgratäng. Vi drack vanlig läsk.
Vi barn kollade på tv hela kvällen . Vi
kollade på The Simpsons, Family Guy,
2½ men och My name is Earl. Sen somnade jag på min sackosäck i sängen.
André Toresson
En dag i Långravinsliften
Jag, Ludwig Wermeling jobbade på fjället i Långravinsliften under jullovet. Jag
hjälpte till i liften under hela dagen. Han
som jag hjälpte heter Björn Höglund.
Det var blåsigt den dagen och temperaturen var cirka 8 minus.
Vi åkte snowboard till Långravinsliften.
Vi startade liften, den gick som den skulle. Jag fick hjälpa till och ge byglar till
gästerna. Ibland kom det jättemycket
skidåkare och snowboardåkare, ibland
inga alls. Vi åt lunch på Bydalsrestaurangen. Jag åt köttfärssås och spagetti.
Det smakade väldigt bra. Björn åt någon
slags Thai wok. Sen åkte vi tillbaka till
liften. Det var jättekul att jobba med
Björn den dagen.
Ludwig Wermeling
Förtrollad
Jag har kollat på bio. Filmen heter förtrollad. Den handlar om en tjej
som bor i ett sagolikt hus med dvärgar
jättar mm.
Flickan är lyckligt kär i en prins. Dom
träffas och bestämmer ett bröllop. På
bröllopet kommer den dumma häxan och
lurar ner henne i ett hål. Hålet leder henne till en stor stad. Till slut hittar en pappa och ett barn henne. Hon får bo där
tills prinsen hittar henne. Innan dom
åker går dom på balen. Då märker hon
att hon gillar killen som hon bodde hos
mer. Jag tycker att den var bra.
Mirjam Johansson

18

Skolan har börjat.
Den nionde i första så började vi i skolan
och vi började jobba på en gång som
vanligt, det enda som förändrats är att vi
fått två nya böcker och så har det ändrats
lite i vårt schema. Vi ska även nu få matteläxa och börja jobba med kroppen.
Snön.
Jag tycker det är bra att det kommit tillräckligt med snö för vid jul var det ju
väldigt lite men det kom ju mer till nyår
och som tur håller den också så man kan
få åka skidor och leka i snön.
Dikt.
Julen var slaskig med det gick ju bra,
För sedan till nyår kom snön vi vill ha.
Ända sen dess har snön varit här,
Och nu kan vi åka på skidor vi bär.
Miriam Pålsmarker
Julen 2007
Den här julen har varit jättekul. På julmorgonen så fick jag ett TV-spel. Varje
julmorgon så får jag öppna ett paket.
Förra julen så fick jag ett par strumpor,
dom var sköna. Jag fick jättegod frukost
julskinka på mjukstut mm. Efter frukosten så gick jag ut och hoppa ner i diket
och skrek
DET ÄR JUL!!!! Sen så gick jag in och
kolla på TV. Jag var lite nervös för jag
skulle vara tomten. Runt klockan 14.00
kom mina kusiner med familj. Vid mat
tid så fick vi julbord de var jätte gott.
Men det är så klart mamma har ju gjort
den. Senare på kvällen så kom tomten
alltså jag. Efter tomten hade delat ut julklapparna så kollade vi på film.
Filmen var jätte bra! Vi var 14 med familj. Så hela soffan var proppfull.
Det var nog den bästa julen någonsin.
SLUT!!!!
Cristoffer Eriksson
Min jul
På julafton när vi åt lunch så åt vi först
kallrätter och sen varmrätter. Min familj
var hemma fast inte pappa och min syrra
på kvällen. Dom som var hemma på dan

var min pappa, mamma, min syrra, min
lillebror, och min syrras kille. Ungefär
en timme senare delade vi ut julklapparna. Jag fick en jacka, 10 DVD filmer,
handskar, nya skidor och pjäxor. Efter
tittade vi på Kalle Anka. Lite senare åt vi
julbord.
På julbordet var det prinskorvar, köttbullar, potatis och revbensspjäll. Sen åt vi
efterrätt det var glass och kakor. Sen
tittade vi på TV.
Min bästa julklapp tror jag att det var
skidor och pjäxor och jag har provat dom
och dom var jätte bra. Det var Salomon
på skidorna och Head på pjäxorna.
Kevin Selbekk
Nyårsafton
På nyårsafton var vi hemma och min
syster Helena var hos oss och det var
kul. Helena har tre små flickor, ibland
tycker jag att de är jobbiga. Vi barn
drack alkoholfri cider men dom andra
drack något annat. Vi åt också mat, det
var julbord. Min favoritmat där var
prinskorv och rödbetssallad. Sen sköt vi
raketer och våran hund var borta hela
natten. Nästa dag hittade vi våran hund.
Hon hade gömt sig någonstans i skogen.
Tobias Karlsson
Julen 2007
På julmorgonen den 24 december 2007,
så gick jag upp och åt frukost. Efter
frukosten så fick jag öppna en julklapp
och jag fick en dagbok. Sen åkte min
pappa Danne ner till våran affär, Handlar´n i Arvesund för vi hade öppet på
julafton. När pappa hade åkt till Affären.
Så gick jag och la mig framför tv:n. Lite
senare, Pappa kom hem sen halv två. Så
fikade vi, vi åt mjukstut med skinka. Sen
tittade vi på Kalle Anka klockan tre, Jag
tyckte att det var bra. Sen efter Kalle
Anka öppnade vi resten av paketen jag
fick två presentkort på 500kr. Sen åkte vi
till min farmor Kerstin Eriksson hon bor
i Högsta på hammarnäs ön. Så åt vi jul
mat det var jätte gott!!! Sen när vi hade
ätit klart så kom tomte flickor. Dom delade ut julklappar. Sen åkte vi hem.
Oscar Eriksson
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När jag blir gammal…
Då ska jag inget ångra vad jag gjorde av
mitt liv…
För jag ska kämpa och pröva mina vingar.
Jag ska vandra dit ingen vandrat förut och
jag ska våga det andra aldrig vågat…
Jag ska gråta floder av tårar för min rätt att
leva mitt liv – som jag vill leva det.
Jag ska blunda för dina tankar för dina
värderingar – för det är endast mina tankar
som visar hur mitt liv ska levas.
Jag ska pröva mina vingar och jag kommer
att falla många gånger.
Jag kommer att resa mig igen och åter
pröva mina vingar…
Jag kommer gråta blod… men jag kommer
att vara lycklig.
För jag valde att pröva mina vingar, jag
valde att gråta blod – och jag lyckades
många gånger att finna mina vägar.
Många lyckliga stunder har jag haft i mitt
liv, och många lyckliga stunder kommer jag
att få…
För jag är ej rädd för mina handlingar, för
varje människa är unik – även DU!
Och jag valde att pröva, det just jag ville…
Bara för att just jag ville det…

Många gånger har du undrat, hur jag kan
vara så lycklig.
Jag är lycklig, för att jag också är olycklig
ibland, på min stig i livet…
Jag är lycklig, för att jag kliver över hinder,
och kämpar… för min rätt till att leva mitt
eget liv.
Och kämpat har jag gjort, många gånger… kanske många fler än vad många
andra…
Och ibland har jag förtvivlat sökt efter något jag ej vetat fanns, ens i mina innersta
drömmar—jag har gråtit, utan egna svar på
varför, men jag har sökt svaren…
Och därför blev jag en lycklig människa
under mitt liv på jorden.
Jag behöver ej sitta och grubbla—varför
uppfyllde jag ej mina drömmar?
Varför prövade jag ej nya vägar och stigar
att gå på?
Varför hoppade jag ej över kanten, för det
som var rimligt för mig?
För—jag gjorde det!!!
Jag prövade saker jag ej ens kunde tänka
var möjligt, och jag klarade det…
Jag vandrade ibland ensam på min stig—
gråtande.. men jag kom fram till mina stigar
i livet…ibland lika som jag hade förutspått
det, och ibland inte! Men jag vågade pröva

mina vingar, så jag har inget att ångra, och
ingen att klandra.
För jag valde att leva ett helt eget liv—där
bara jag beslutade vägarna som jag ville
gå.
Jag har kämpat, jag har gråtit, jag har
grubblat—och jag har blivit sårad många
gånger i livet. Men gårdagen är historia,
morgondagen är framtid…
Jag valde att leva i nuet! Här är jag, här
och nu!
Jag tänkte: vad vill jag nu? Och så fick det
bli…
Inga tankar på framtiden—för den är för
alltid framtid.
Inga tankar på det förflutna—för det förflutna förblir historia.
Lev här och nu, skratta, gråt, lev och lär!
För här är livet! Här och nu!
Och inte någon annan dag, på någon annan plats, eller någon annan planet!

Kram
Anneli Engström

Hej och hopp! Nu är jag här igen. Rätt svar på förra
månadens Knep & Knåp var 17 trianglar! Det var
endast en som hade rätt svar denna gång. Hon heter
Benita Eriksson och bor i Mattmar. GRATTIS!

med Anna Persson

VAD KOSTAR KORKEN?
En flaska med kork kostar 110:Flaskan kostar 100:- mer än korken, hur
mycket kostar då korken?
Skicka in din lösning till hp@hallenbygden.se eller till
HallenPosten
Hallenv. 30
830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast

4 februari 2008. Trisslotter till de tre bästa!

Ledtråd: Läs noga vad som står.
Det är inte 10kr.

Välkommen med Ditt svar!
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Familjen

Anna Fors och Johan Ward vigdes
på trettondagsafton 5/1 2008 vid Tännforsen.
Vigselförrättare var E-A Egervärn.
Bruden tar efternamnet Fors Ward

Elsi Wissing och Rolf Pottinen, Hallen,
vigdes 22 december 2007 i Persåsen.
Vigselförrättare var E.A. Egervärn.
Paret antar efternamnet Ljungdahl.
Vigsel har ägt rum
den 29 december i
Marby Kyrka mellan
Erin McLenegan och
Roger Nyberg,
Manchester, PA, USA.
Brudgummen bördig från
Mårdsund.
Bestman var Stig-Olof
Krohné och brudtärna
Eva-Lena Hjalmarsson.
Sång framfördes av
brudgummens mor Kerstin Hjalmarsson.
Musiken stod Jan-Erik
Wahlén och Anton Nordqvist för.
Vigselförrättare var Ulf
Persson.
Efter vigseln hedrade
brudparet brudgummens
framlidne fader
Mattias Nyberg.
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ÖmseMarsnen
ÖmseMarsnen finns inom kort även på Hallenbygdens hemsida www.hallenbygden.se

KÖPES

Månsåsens Bygdegård 7/2 19.00 Garvsyra

—————————————————————————–
Köpes eller mottages
Snöslunga, Kassaapparat - barn/leksak, Bilgarage för småbilar,
Pärlor till halsband eller pärlplattor, Tripp trapp stolar, Andra
bra ”robusta och hela” leksaker. Allt av intresse - ring oss först!
Föräldrakooperativet i Arvesund, 0640-44185 eller kontakta
Eva-Lena 0643-33010
—————————————————————————–

—————————————————————

TACK

—————————————————————

—————————————————————————–
"Sjöqvist den gamle "
Vill tacka min "gamla" personal… Anki, Anette och Maritta
som kom och överraskade. Det värmde! Matz
—————————————————————————–
Tack för hjälpen! Ett stort tack till Susanna Eriksson och Johan Jonsson för hjälp och stöd när jag brutit armen. Kram till er
båda! Elisabet Livendahl
—————————————————————————–
Tack för Julkonserten i Marby kyrka!
Det var en fantastisk konsert 20 december i Marby kyrka! Olle
o Jan Hemmingsson, orkestern och Hallen/Marby- o Mörsil/
Mattmarkören med sina duktiga solister och körledare Jan
Tyve och Jan-Erik Wahlén 100 personer löste in sig och behövde inte ångra det! Kent Livendahl
—————————————————————————–

EVENEMANG
—————————————————————————–
Månsåsens Bygdegård Teater: Infödingen - Vad hände sen?
24/1 19.30 Entré 100 kr. Fika ingår.
—————————————————————————–
Äldrecenter Hallen, Mötesplats Bjurgården
Tisdag 5 februari 13:00, ”Fettisdagsutflykt” till Bjurgården för
att få reda på vad för regler, som gäller för resa med kommunens färdtjänst och landstingets sjukresor. Kerstin Rickardsson
från Åre kommun och Karl-Göran Eriksson från Landstinget
informerar och tar emot Dina frågor och synpunkter. Semlor
till eftermiddagskaffet.
———————————————–——————————

Sång och musik på Bjurgården
måndagen den 11 februari! Anders Silverdal leder allsång och
sjunger visor av Dan Andersson och Elsa Wallén m.fl.
Alla hälsas välkomna av HRF och ABF
—————————————————————————–
Äldrecenter Hallen, Mötesplats Bjurgården
Fred 22/2 11:00, 11-kaffe med poesi. Ta gärna med en dikt!
Äldrecenter Hallen, Mötesplats Bjurgården
Fred 29/2 13:00, BINGO för alla.
————————————————————–—————

ÖVRIGT
—————————————————————————Bostad sökes Vi önskar hyra bostad utanför men i närheten av
Hallen fr. o m. 1/8 -08.
Ewy och Tommy Dahl 0643-301 22 el 076-847 41 80
—————————————————-————————
Skribent Jakt & Fiske!
HallenPosten söker någon person som tycker om att skriva och
berätta om jakt o fiske i allmänhet och gärna om sådana händelser i Hallenbygden. Kunskap och erfarenhet om ämnena
mycket viktigare än förmågan att uttrycka sig i skrift. Arbetet
är ideellt. Endast kostnadsersättningar. Är du intresserad hör av
dig till HallenPostens redaktion, 073-182 13 88 Kenta
—————————————————————————–
Gympastart…
Torsdag 31 januari kl 19:30 kör Marie igång gympan på Hallgården igen. Välkomna / Marie o HSK
—————————————————————————–

Håll dig
informerad!
Läs HallenPosten
du också!

Öppettider i vinter:
(oktober-mars)
Tisdag 16-19
Fredag 12-15
Lördag stängt
(stängt på aftnar och röda dagar)
Telefon: 070 - 313 12 17
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Julkonsert i
Marby kyrka
”Nu kommer, utan skydssnät, Olle och
Janne Hemmingsson” lyder ingressen
på programmet för julkonserten 2007.
För tredje året i rad fick vi i Hallenbygden chansen att gå på en lokal julkonsert.
Tre konserter blev det i år: i Mattmars
kyrka, Mörsils kyrka och Marby kyrka. I
år hölls ”vår” konsert i Marby med hemmasönerna Olle och Janne Hemmingsson som gästartister. 100 personer löste
in sig och behövde inte ångra det! Nytt
för i år var att vi, publiken, också fick
vara med i allsång på jämtska. Tre julvisor blev det: Kring grana, E litta julvis
och Visa at krusgåbbom!
Olle o Jan på spelhumör smittade av sig
på körerna och deras solister. Vi fick
t.ex. lyssna på bröderna Hemmingson
tillsammans, var för sig och ibland hade
de orkestern och ibland en gammal traktor som komp. Ibland sjöng de två körerna ihop och ibland var för sig i olika
nummer. Solister ur körerna framträdde,
liksom grupper ur körerna. Ett ur körerna
och orkestern hopplockat spelmanslag
under ledning av Olle Hemmingson tjoade loss i kyrkan. Det var ett mycket varierat och trevligt program.

körerna vill vara med på detta i år igen,
kontakta orkestern för samma sak och
eventuellt kontakta övriga extra artister
som man vill ha med i årets program.
Sedan ska själva programmet sättas ihop,
körstämmor ska skrivas och musik ska
arrangeras, mm. Sedan kommer repetitionerna. Det gäller att börja planeringen
i tid. Körerna bestod i år av sammanlagt
35 sångare. Orkestern bestod även i år av
Hans Lundhag på bas och Peter Starkman trummor.
Text och foto Kent Livendahl

Janne och Olle Hemmingsson.

De båda körledarna Jan Tyve, Mörsil/
Mattmarkören – Tyve var också kvällens
konferencier - och Jan-Erik Wahlén,
Hallen/Marbykören startade planeringen
för årets konsert i slutet av augusti – det
är en hel del som ska göras - kolla om

Spelmanslaget.

Kicki Jacobsson var en av solisterna.
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Seniorerna ur körerna gjorde eget framträdande.

Peter Starkman skötte trummorna.
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”Gårdagen är förbi,
morgondagen har du ej sett,
men idag hjälper Herren.”

Söndag 20 januari
11:00 Gtj. med nattvard i Hallens kyrka.
A. Eckerdal

Vi har redan hunnit några veckor in i januari. Det är
inte klokt vad tiden går fort. Det är ju inte länge
sedan årsskiftet var…
Ibland brukar man likna ett nytt år vid ett blankt
papper. Det stämmer nog inte riktigt, för vissa saker
har vi redan planerat in och skrivit in i vår
almanacka. Men mycket är blankt vad det gäller det
nya året. 2008 kommer säkert att innebära en hel del
överraskningar för oss. Och de kan som bekant vara
av olika slag: positiva eller negativa. En del kan vi
säkert ana som förhoppningar och annat kan ligga
och skvalpa som farhågor.

Söndag 27 januari
11:00 Gtj. i Marby Sockenstuga.
U. Perssson

Tänk dig nu att du har ett blankt papper framför dig
(ta gärna fram ett blankt papper!). På det här pappret
kan du skriva in olika saker som möter dig under
året eller som kanske redan har mött dig. Det kan
handla om förhoppningar som slår in och skapar
mycket glädje, men också om jobbiga saker som
tyvärr också kommer att inträffa.
På baksidan av samma papper ska du också skriva:
”Gårdagen är förbi, morgondagen har du ej sett,
men idag hjälper Herren.”
Så kan det få bli en påminnelse för dig att i allt som
du möter vill Gud vara med dig och hjälpa dig, just
nu, idag.
Så kan vi få försöka att lämna det som har varit
bakom oss och inte ta ut framtiden i förskott.

Torsdag 31 januari
13:00 Dagledigträff i Hallens förs.hem
Söndag 3 februari
9:00 Morgongtj.i Mattmars kyrka. Efteråt frukost i
St:a Annagården.
E. Svedin
11:00 Gtj. i Hallens kyrka. Hallen/Marbykören.
E. Svedin
Söndag 10 februari
09:00 Morgongtj. m. nattvard i Hallens förs.hem.
Efteråt frukost.
11:00 Gtj. i Mattmars kyrka.
Söndag 17 februari
09:00 Morgongtj. m. nattvard i Marby Sockenstuga.
Efteråt frukost.
11:00 Familjegtj. i Mörsils kyrka. 0-5-åringar i fokus.
Söndag 24 februari
18:00 Musikgtj. i Mörsils kyrka.
18:00 Musikgtj. i Hallens kyrka.

Ulf Persson,
präst i Västra Storsjöbygdens församling.

Besök vår hemsida:
www.vastrastorsjobygden.se
Eller ring vår växel som har öppet:
tisdagar, onsdagar & torsdagar
09:00 – 12:00
Tel.nr: 0647- 14 650
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