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Senaste nytt/debatt
Hallenbygdens FESTIVALEXTRA
I år är det tre festivaler i Hallen. Barnfestivalen den 15 juni, Storsjötrolling
den 4 – 6 juli och Glamusikfestivalen vecka 30 den 24-27 juli.
Som alla anar är det oerhört mycket ideellt jobb på alla festivaler på landsbygden.
Därför är arrangörerna tacksamma för all den hjälp de kan få!
Hör av dig om du vill dra ditt strå till stacken!
Glamusiken o Trollingen 0643-300 50 Aina Nilsson
Barnfestivalen 073-844 29 43 Katarina Lennartsson, 070-385 91 78 Gunilla
Karlsson eller 070-655 43 62 Lisa Eriksson
Text och foto
Kent Liven-
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Clara Bogfors till Portugal
Förberedelser inför utesäsongen
påbörjas i värme och sol.
Clara tillhör sverigeeliten i sprinterlöpning och längdhopp i sin åldersklass och tävlar för Hallens SK. Hon
berättar också att hon nu ska prova på
att springa häck, vilket hon ser fram
emot och tycker ska bli roligt.
-Bra att få solljus också, säger Clara
och fortsätter att sätta Hallen och
sportklubben på kartan i sina träningskläder märkta Hallens SK; nu ända i
Portugal.
Ska bli spännande och roligt att följa
Claras utomhussäsong 2013!
Text
Kent Livendahl

Victor mot en landslagsplats!
Victor Agestam har fått förnyat förtroende med en ny plats i Sveriges Utvecklingslandslag för skidskyttar.
Där befinner sig ungdomar som förväntas ta en plats i “stora” skidskyttelandslaget
-Nu är en ny säsong äntligen igång! Träningen började på nytt vecka 18 efter några veckors "semester" med lite mindre
träning, berättar Victor Agestam från Kläppe/Hallen.
Han ser fram mot en säsong med nya framskjutna placeringar! Ny landslagstränare, Jonas Johansson, i samarbete med
sin gamla, Pär Svärdfeldt borgar för det tror Victor.
Nu har Victor åkt på säsongens första träningsläger tillsammans med Daniel Gustavsson och Henrik Forsberg.
Träningslägret är förlagt till Mallorca. Bra ställe att komma igång ordentligt med träningen på, i sol och värme,
menar Victor.
Text
Kent Livendahl
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Insändare

Riksdagen och gruvindustri.
Var kommer människan in?
I Riksdagsdebatten
om bl a uranbrytning i mars var det
deprimerande att
höra alliansens fasthållande vid traditioner från 1600talet, 1637 exakt, då
Axel Oxenstierna (f
1583) inrättade
Bergsstaten med
syfte att få igång
brytning av material
för kanoner i första
hand.
Traditionen att rusta
för krig har pågått i
Sverige sedan dess. Under andra världskriget behövde Hitler mycket järn, kanske vi slapp ockupationen tack vare järnexporten över Narvik? Jag föddes just innan kriget började och i skolan läste vi historia bara fram till första världskriget, och datorerna var inte uppfunna, så det var inte lika lätt som idag att få information.
På 50-talet byggde Saab Flygande Tunnan, sedan kom Lansen, Viggen och nu Gripen, som säljs till andra länder med
mutor inblandade. Sverige exporterar mest vapen per invånare i världen.
Vi har haft allmän värnplikt, den borde införas igen. Legosoldater borde vi inte ha.
Fred trodde vi skulle det bli för evigt när FN återkom 1946. Hur gick det?
Om vi skulle ställa om, så kunde vi börja med att lägga ner vapenindustrin i hela världen, det skulle omgående minska
utsläpp av CO2.
I Sverige kan vi stänga några gruvor, först de gruvor som hotar bebyggelser, Kiruna och Gällivare.
Folket får bo kvar och börja plocka bär, odla sin egen mat, ställa om. De stängda gruvorna kan bli förvaringsplats för
radioaktiva sopor och använt livsfarlig kärnbränsle, det ger många tillfällen för korta arbetspass.
Kärnkraft måste avvecklas, visst vore det lämpligt att göra det på ett planerat sätt, hellre än att invänta en härdsmälta,
som skulle innebära att 3 eller 4 reaktorer tas ur drift samtidigt. Det kan hända överallt där reaktorer finns.
Fukushima idag:
Arbetare skaffar blyplåtar för att minska bestrålning av sina dosimetrar, gör att de kan jobba kvar längre vid det havererade kärnkraftverket än vad som anses vara max dos för ett år. Med tanke på att doserna redan har anpassats efter behov, snarare än av säkerhetsskäl, det finns inget säkert tröskelvärde, all strålning är riskabel.
Det finns folk som bor kvar i områden utanför evakueringszonen, där årlig maxdos kan uppnås på 3-4 dagar, de har
kanske ingen möjlighet att flytta och får inte ta del av några ersättningar.
Arbetare i kärnkraftverk som uppnår sin årliga dos, brukar få semester resten av året. Många kärnkraftsarbetare är från
bemanningsföretag även i Sverige. Enligt dokumentären "Världens Säkraste Kärnkraft" kommer några tusen kärnkraftsrallare till Sverige varje sommar.
Att bryta alunskiffer måste förbjudas av miljöskäl! Att köra kärnkraftsreaktorer måste förbjudas av miljöskäl. Synd att
formuleringarna av förslaget inte ändrades från gruvbrytning till alunskifferbrytning och dito prospektering. Skiffern
ligger där det finns kalklager som gör att vi här har landets bästa odlingsbetingelser. Det är ju mat man kan äta, inte
pengar. Sverige var många år efter kriget självförsörjande på mat.
Diana Fernlund
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Storsjöbygdens rena miljö- en tillgång för framtiden

Information från de fyra kommunerna kring Storsjön om effekterna av uranbrytning i Oviken, Bergs kommun
Kommunerna runt Storsjön – Berg, Östersund, Krokom och Åre – ser bygdens rena miljö som en stor tillgång. Den ger
fantastiska möjligheter att stärka vår attraktionskraft genom att utveckla de gröna näringarna och besöksnäringen.
Därför säger vi nej till de internationella prospekteringsbolagens planer på att etablera en gruva i alunskifferlagret i
Oviken. En sådan gruva, där främst uran utvinns, skulle innebära ett allvarligt hot mot miljön, inte minst mot vår gemensamma dricksvattentäkt Storsjön.
Berg har sedan länge förklarat att kommunen kommer att använda sig av det kommunala vetot om brytning av uran
skulle aktualiseras, ett ställningstagande som vi övriga kommuner i Storsjöbygden helhjärtat stöder. Ändå fortsätter
bolagen sina planer på att etablera en urangruva, vilket i sig hämmar en positiv utveckling.
Kommunalråden i kommunerna runt Storsjön
För att se hela informationen med filmen som visar hur det skulle bli vid en eventuell brytning:

Gå in på webbplatsen www.storsjobygden.se

Varför är det intressant att bryta uran i Oviken?
Svenska staten har sedan lång tid tillbaka kartlagt förekomsten av olika ämnen i berggrunden på olika håll i landet och
redovisat resultaten öppet. Sedan 1990-talet är det fritt fram för gruvföretag från hela världen att få undersökningstillstånd (muta in) svenska landområden baserat på denna kunskap.
Det har lockat det kanadensiska företaget Continental Precious Minerals (CPM) och det australiska företaget Aura
Energy att muta in landområden, prospektera och förbereda uranbrytning i ovikenområdet. Utöver uran bedöms även
molybden och vanadin vara lönsamt att utvinna.
Runt södra delen av Storsjön finns ovanligt tjocka och ytliga lager av bergarten alunskiffer. Uranhalten är låg, bara
mellan 100 och 200 gram per ton, men det kompenseras av att området är så lätt att bryta upp.
Uran är ett tungt metalliskt grundämne som förekommer naturligt i jordskorpan. Alla uranisotoper är radioaktiva, vilket
betyder att de sönderfaller naturligt. I restprodukterna från uranbrytning finns radium och andra sönderfallsprodukter
kvar och avger radongas.
Uran är inte bara radioaktivt utan även giftigt. Exempelvis kan ett tiotal milligram skada njurfunktionen hos en människa. Uran är vattenlösligt och kan förflyttas med grundvatten i berggrunden.
Under 1930-talet förklarades hur isotopen uran 235 kan klyvas. Denna kunskap lade grunden för utvecklingen av såväl
kärnvapen som civil kärnkraft. Uran är råvara för kärnvapen, kärnkraft och vapenanvändning av utarmat uran (DU)

Vilka är Prospekteringsföretagen?
Continental Precious Minerals Inc (CPM) är ett kanadensiskt prospekteringsbolag med huvudkontor i Toronto. Företaget, som bildades 1987, har verkat i Sverige sedan 2005. Företaget har över 70 undersökningstillstånd för uran, såväl i
urberg som i alunskiffer. Omfattande provborrningar har genomförts.
CPM koncentrerar sig numera på alunskiffer i ovikenområdet, Vikenprojektet. Företaget har även undersökningstillstånd i Västergötland.
www.continentalpreciousminerals.com
Aura Energy är ett australiskt prospekteringsbolag helt inriktat på uran. Huvudkontoret finns i Perth, Western Australia. Företaget bildades 2006 och arbetar med två huvudprojekt. Dels ett projekt i afrikanska Mauretanien, dels Häggånprojektet i Oviken. I Sverige har Aura ett 20-tal undersökningstillstånd för uran.
Aura har inlett ett samarbete med det stora franska kärnkraftsbolaget Areva i syfte att förbereda en ansökan om bearbetningskoncession (gruvbrytning) för uran i Oviken.
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Hur går brytningen till?
Berggrunden runt och under södra Storsjön består till stor del av alunskiffer. Det som intresserar prospekteringsbolagen
är bland annat områdets förekomster av uran.
Det var länge sedan det bedrevs alunskifferbrytning i Sverige, men de historiska erfarenheterna avskräcker. I Ranstad i
Västergötland bröts uran under 1960-talet. Den gruvans storlek motsvarar inte ens en tusendel av vad prospekteringsföretagen nu planerar vid Storsjöns strand. Där pågår fortfarande ett kostsamt arbete med att minimera miljöskadorna.
Under senare år har intresset för de svenska alunskiffrarna vaknat på nytt. I Ovikenområdet har prospekteringsbolagen
borrat hundratals hål för att kartlägga berggrunden i detalj. Halterna av uran och mineraler är mycket små, men det
kompenseras av att områdets alunskiffer är så lätt att bryta upp.
Kanadensiska CPM:s planerade gruva skulle innebära brytning av 40 000 ton alunskiffermalm per dag. Det motsvarar
lasten hos 8 000 tunga lastbilar. Efter 16 års brytning i denna omfattning skulle 95 procent av den brytvärda malmen i
området återstå, enligt företaget. Australiska Auras planer på gruvdrift i samma område är minst lika omfattande.
Brytningen skulle ske i två dagbrott och omfatta en yta om minst 1,7 kvadratkilometer. Utöver dagbrotten skulle anläggningen sammantaget täcka en avsevärt större yta, när bland annat lakvattendammar, berg av krossat alunskiffer och
vägar räknas in.
Med traditionell teknik sker utvinningen av uran och andra metaller i slutna bassänger efter att berget har krossats. Den
krossade bergmassan blandas med vatten och kemikalier för att kunna utvinna metallerna.
De urlakade resterna pumpas, uppslammade med vatten, till stora lakrestdammar.
Även om dagbrotten återfylls med krossrester blir det stora avfallsberg kvar. Detta beror på att berget har avsevärt
större volym i krossad form.
Så kallad biolakning är en alternativ metod till traditionell utvinning. Detta sker i öppna högar på marken. Biolakning
använder syra och bakterier för att lösa ut de metaller och mineraler man önskar utvinna.
Metoden är billigare, men risken för förorenande utsläpp till omgivningarna är samtidigt större.
Vid den finska Talvivaaragruvan använder man sig av just biolakning. Och denna metod har CPM aviserat att man vill
tillämpa i Oviken.

Frågor och svar
Fråga: Hur skulle ovikenområdets grundvatten och Storsjön påverkas av uranbrytning i Oviken?
Svar:
Hela området där uranbrytning kan vara möjlig och även alla områden inom rimligt avstånd som skulle kunna användas för avfallsdammar eller avfallsupplag ligger inom Storsjöns tillrinningsområde. Det innebär att förorenat processvatten eller lakvatten rinner till Storsjön. Förorenat vatten som tränger ner i marken kan i första hand påverka
grundvattnet i närheten av läckagen. Då hotas kortsiktigt närbelägna brunnar som används som vattentäkter. På längre
sikt rinner även grundvattnet mot Storsjön. Förorenat grundvatten är avsevärt svårare att sanera än ytvatten och kan
tillföra föroreningar till Storsjön under årtionden även efter att eventuell tillförsel av förorenat vatten har stoppats.
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Fråga: Kan området återställas efter avslutad gruvbrytning?
Svar:
Varken dagbrott eller avfallsupplag kan återställas i meningen att återskapa ursprungliga förhållanden. Det är troligast
att dagbrotten vattenfylls när bortpumpningen av regnvatten och tillströmmande grundvatten upphör. Alunskiffern ger
dålig vattenkvalitet, vilket kan ses i det vattenfyllda dagbrottet i Ranstad. Eventuellt fylls dagbrotten med avfallsmassor och täcks med jord så att vegetation kan etableras. Samma gäller avfallsdammar och separata högar med överskottsmassor. Områdena blir bevuxna, men kan inte brukas eller bebyggas, eftersom täckningen av de förorenade massorna inte får skadas, vilket kan ge utsläpp av förorenat vatten. Dessa restriktioner gäller avfallsupplagen i Ranstad.
Fråga: Skiljer sig gruvbrytning i alunskiffer från gruvbrytning i urberg?
Svar:
Alunskiffer är något av naturens egen soptipp. Det innebär att alunskiffer innehåller en provkarta på metaller och andra
ämnen, exempelvis tungmetaller som uran, svavel och kol. Metallerna finns alltid i mycket låga halter, exempelvis
uran 100-150 gram/ton i ovikenområdet. Men de stora mängderna alunskiffer gör ändå brytning intressant. Dock
fordras mycket storskalig brytning för att få ut tillräckliga mängder av metallerna. Detta alstrar i sin tur mycket stora
mängder avfall som innehåller de ämnen eller metaller som inte utvinns. Avfallet kan därför förorena omgivningarna
och avrinnande vatten. Gruvbrytning i urberg avser vanligen mera koncentrerade förekomster av enstaka metaller.
Mindre mängder malm behöver brytas och avfallet blir vanligen något mindre svårhanterligt både med hänsyn till
mängd och innehåll.
Fråga: Kan inte miljöhoten elimineras med gruvbolagens moderna teknologi och nya metoder?
Svar:
Miljöhoten beror till största delen på alunskifferns speciella egenskaper och
områdets läge i Storsjöns tillrinningsområde. Dessa naturgivna förutsättningar kan inte elimineras utan bara delvis motverkas med modern teknologi och
nya metoder. Fortfarande kvarstår dessutom riskerna för tekniska misstag
och oväntade yttre förhållanden. Påtagliga exempel under de senaste åren är
gruvan i Talvivaara och kärnkraftverket i Fukushima. Trots att gruvan i
Talvivaara tillämpar ny, modern teknik och bara har varit i drift i ett par år
har flera utsläpp av förorenat vatten skett till sjöar i området. Det senaste
utsläppet i november 2012 betecknas som värsta miljökatastrofen i Finland.
Talvivaara är särskilt intressant som jämförelse med ovikenområdet, eftersom malmen är en svart skiffer liknande
alunskiffer. Kärnkraftskatastrofen i Fukushima visar vad som kan inträffa som följd av en oförutsedd yttre händelse, i
detta fall en oväntat kraftig jordbävning
Fråga: Är alunskiffern i ovikenområdet farlig för Storsjön även utan gruvbrytning?
Svar:
Berggrunden i stora delar av ovikenområdet består av alunskiffer och det finns brottstycken av alunskiffer även i jordlagren. Alunskiffer är emellertid en mycket tät bergart, varför urlakningen av skadliga ämnen från det fasta berget är
försumbar jämfört med från söndermalt alunskifferavfall. Brottstyckena i jordlagren har varit utsatta för naturlig urlakning sedan istiden, dvs i storleksordningen 10 000 år och det mesta som kan urlakas har redan försvunnit. Storsjöns
vatten innehåller små mängder av de möjliga föroreningarna, vilket visar att alunskiffern under naturliga förhållanden
inte hotar sjöns vattenkvalitet.
Informationen hämtad från www.storsjobygden.se

BM's medicinska fotvård
Boka tid hos mig i Hallen
på Bjurgården fr.o.m 1/6.
070-2060802
Britt-Mari Fjällman
Månsåsen
hälsar alla välkommen!
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Förskolan
Halvöbarna
Hej
Nu har våren kommit på riktigt till oss på Halvöbarna. Nu vistas vi mest ute i
naturen! Vi har satt båtar i bäcken, vi har haft sakletardag på stranden och vi
gör utflykter i vår fina skog. Vi har den stora förmånen att ha en fantastisk
utemiljö som gör att vi kan promenera från vår förskola till både sjö och skog
även med de minsta barnen. Vi har också haft valborgsfirande här på förskolan, barnen hjälptes åt att samla material till vår brasa, vi bar, släpade och
drog tills vi var nöjda med storleken på den. En större utflykt har vi också
gjort, denna gång var Torsta vårt utflyktsmål, där fick vi träffa allt från kossor
och får till ormar, råttor och sköldpaddor. Nu till hösten börjar fem av våra
barn i 6-årsverksamheten
vilket gör att det finns
plats för nya barn här
hos oss. Du som är nyfiken på vår verksamhet är
välkommen att besöka
oss 6 juni 11:00-14:00
då vi har öppet hus och
nationaldagsfirande för
alla barn.
Mvh Katarina med
medarbetare
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Skolan

Hej!
Nu ska vi berätta om en jättetråkig sak, vi i klass 5 i Hallen
fick böter på 2000 kronor efter att ha varit med i Vi i femman. Äsch! Vi skämta bara! Vi fick 2000 kronor av Hallen/
Oviken Lions efter att vi var med i Vi i femman och för
pengarna ska vi åka till Norge! I Norge ska vi kolla på Nidarosdomen och Munkholmen men vi har inte bestämt vilket datum än.
Av Klara Lindholm och Maya Claesson.
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Framgång för musikant från Hallen
Musikgruppen Ersarious består till hälften av
tidigare orkestern Helt Okey, Jonas och Erik
Eriksson.
Jonas Eriksson från Hallen tillsammans med Erik
Eriksson från Kälarne visade sig vara en lyckad
musikkonstellation. LT:s recensent, Rickard Orvegård kallar deras musikstil för folkinspirerad poprock. i vilken Jonas spelar cajón och sjunger och
Erik spelar gitarr och sjunger. Än så länge gör de
texter på engelska. Jonas har funderat på att så
småningom göra svenska texter till deras musik.
Jonas och Erik i gruppen Ersarious, vann den 4 maj
länsfinalen av livekarusellen med egna låtar på
Gamla teatern i Östersund och fick därmed en resa
till riksfinalen i Malmö den 25 maj. Vägen fram för
grabbarna gick via fyra deltävlingar där de samlade poäng som gav dem en plats i länsfinalen där de vann en plats i riksfinalen.
Helt Okey spelade på 2012 års Trollingfestival i Hallen. Bilden vid publiceringen av denna artikel visar orkestern Helt Okey
sommaren 2012. Den orkestern var mer ett coverband som förhöjde stämningen på fester.
Livekarusellen
Livekarusellen jobbar för en jämställd musikscen och är till skillnad från andra musiktävlingar öppen för alla som vill vara med.
Studiefrämjandet står bakom den. Över 600 band och artister deltar varje år och gör tillsammans 400 spelningar. Ingen
demo krävs och deltagarna är garanterade minst tre spelningar. Alla åldrar och musikstilar är välkomna.
Text och foto
Kent Livendahl

Vackra stämmor sjöng in våren
Den 2:a maj var det musikcafé på Kvitsle bygdegård.
Ett 40-tal personer kom för att höra Hallenkören sjunga in
våren. Det bjöds på många fina sånger, allt från Allan Edwall, Cornelis Vreeswijk till ”I fjol så gick jag med herrarna i
hagen” och ”Nu går sista visan”!
Klass 8 från Hallens Kyrkskola hade ordnat kvällens mycket
goda fika! Pengarna de fick för fikat går till deras klassresa.
Vill ni höra hur kören låter? Gå in på 321an.se och
titta på filmsnutten!

Text och foto
Kent Livendahl

Månadens ros
Hemtjänsten!
Alltid där de behövs. Dag
som natt, helg som vardag!
Anonym Författare

Månadens ris
Vårtecken i form av
framtinade hundskitar.
Skäms
Anonym Författare
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Reklam för Hallenbygden!
Fotograf Lennart Dannelind
har haft en fotoutställning under Lidingö konsthelg.
Lennart tar många fina bilder
och några skänker han till oss på
321an vilket den uppmärksamme 321an-läsaren har noterat.
Nu var det PRO Lidingö som
efterfrågade Lennarts bilder.
Utställningen sattes upp i PRO:s
klubbstuga. Med sina bilder gör
Lennart reklam för Hallenbygden med sina vackra naturbilder
med fjäll- och skogsmotiv med
mera.
Kent Livendahl

12

321an Nr 5 maj 2013

Simskola!
Om du fyller 6 år i år eller är äldre är
du välkommen till simskola i Hallen.
17 juni - 29 juni & priset är 300kr.
Anmälan skickas till: fritid@are.se
Skriv in:

namnet på barnet,
telefonnummer
förälders namn & personnummer
Om barnet är nybörjare eller
behöver simträna mer.
Eller till: Ann-Christin Lindholm
SMS 070-685 94 17
Mail: annchristin.lindholm@telia.se

Välkommen önskar ”Badankan”

ÖPPET HUS!
På Föräldrakooperativet Halvöbarna.
6 juni 11:00- 14:00
Med nationaldagsfirande för alla barn och lättare lunch för 20:-

Kom och träffa Kung Blå och hans vänner
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Fjällkor från Trappnäs/Hallen
Rolf Haggrens fjällkor såldes till Karl
-Ivar Gården på Väddö.
Året var 2004 och där bidrar de nu med
sin mjölk till de mejeriprodukter som
produceras i Karl-Ivar Gårdens gårdsmejeri.
Kungaparet och Rolf från Trappnäs
kom på besök.
I dagarna var Rolf Haggren med son på
besök samtidigt som Kungen och Drottningen med landshövding och flera honoratiores hälsade på. Kungabesöket den
4 maj var öppet för allmänheten och
många var där. Kungen och Drottningen
anlände med helikopter. Kungaparet
välkomnades av gårdsägare Hans och
Yvonne Edlund som kört fram kärran
som används för ko-safari på gården.
Kungen och Drottningen åkte med kärran till gårdsmejeriet och gårdskaféet. Besöket gjordes med anledning av att
kungen firar 40 år som regent och ska besöka samtliga län i Sverige.
Dessutom har paret Edlund sedan Gårdsmejeriet byggdes erhållit många utmärkelser: Årets Stockholmsbonde 2006,
Årets turistföretag 2009, Lilla Sällskapets diplom 2010, Norrtälje Utvecklings StipendiumTurism och Besöksnäringen
2011 och Årets Väddöbo 2012. Väddö Gårdsmejeri är ett av få i Sverige. Men ser man sig omkring här i Hallenbygden
så finns det faktiskt ett i Sundsbacken!
Rolf besökte gården dit han en gång levererade sina kor med anledning av att han var på besök hos sina släktingar i
Uppsala som ligger nära Väddö och det var lätt att kvista över dit.
Karl-Ivar Gården ägs och drivs av familjen Edlund sedan början av 1900-talet. Då fanns det en handfull kor, hästar och
höns på gården. Idag har den utvecklats till en modern ekologisk gård med 80 mjölkkor.
Funderingarna kring att utveckla gården vidare fanns en längre tid och våren 2005 stod det nybyggda gårdsmejeriet
äntligen klart. Ett år efter att Rolf Haggren levererade sina ca 45 fjällkor till Karl-Ivar Gården. En gård i fjärde generationen och ett äkta familjeföretag!
Text och foto
Kent Livendahl

Åre kommuns elbil
Kommunarkivarien Mikael Andersson anlände till Hallen i en elbil.
En liten Citroen som går på ström. Marschfarten
80/90 km är ok. Räckvidden inget att skryta med
och tankningen tar sin tid (ca 10 timmar full kapacitet).
Komforten aningen studsig eftersom det är en
liten bil som i någon mån kompenseras av att den
har en absolut ljudlös motor. 321ans Anna Persson fick ta ett varv framför Allhuset och kan intyga att den är tyst!
Var rädd om miljön!
Text och foto
Kent Livendahl
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Hallens Båtklubb renoverar
2013 är året som den lilla båtklubben
tar itu med sin hamn (bredvid vattenverket) och sina byggnader.
Nu under lågvattendagarna har man lejt
Jacobssons åkeri med Göran Jakobsson
och grävmaskinisten Rickard Westman i
spetsen att laga pirarna som sakta men säkert eroderar av Storsjöns vattenskvalp.
Några dagar med lågt vatten i Storsjön och
några stenlass senare blev pirarna som nya.
När vädret blir lite bättre och lite närmare
sommaren kommer klubbstugan och förrådsbyggnaden att renoveras.
Tack vare att regleringspengar
(bygdeavgiftsmedel) finns är det många
ideella föreningar som har en chans att
finansiera sina lovvärda projekt och sköta om bygdegårdar mm.
För några år sedan blev båtägarna i den lilla hamnen nästan över en natt utan styrelse. Några av de som skötte administrationen skaffade då större båtar och flyttade till den ”stora” hamnen bredvid ångbåtsbryggan och hyr nu plats där. Det
gick några år utan att någon vidtog några åtgärder för att få igång föreningen igen. Men Elisabet Livendahl, dotter till
framlidne Petrus Sandberg, tyckte att man inte kunde låta allt förfalla på den lilla vackra platsen vid Storsjöns strand.
Petrus kan man säga var en av de drivande eldsjälarna att båtklubben och småbåtshamnen kom till. När Elisabet ställde
frågan till båtägarna om de inte tillsammans skulle jobba på en upprustning av förening och hamn kom det enhälligt ett
”ja”. Där är vi nu.
Vi som har våra båtar där tycker att det är helt okej att andra använder platsen och den drar till sig många besökare
sommartid; badare, fiskare som vill stå på pirarna och kasta, vänner och kompisar som vill låna uteplatsen med grillmöjligheter och alla är hjärtligt välkomna dit under förutsättning att man städar och plockar undan efter sig.
Med en önskan om en lång och skön sommar!
Båtklubbens styrelse
Kent Livendahl

Hallenbygdens bygdeavgiftsmedel
Nu har de sökande enats om en prioriteringslista
(och utan att ändra något från Mikael Jönssons
förslag!)
Den går in till Åre kommun för beslut som sedan går
in till Länsstyrelsen som har det sista ordet om de
sökta pengarna.
De senaste åren har Hallenbygden fått sammanlagt
800 000 till ca en miljon, vilket gör det hoppfullt att
samtliga föreningar i år får det de har sökt. Blir någon
utan blir den föreningen uppflyttad längst upp på
nästa års prioriteringslista och får sina pengar då.
Stämningen var som vanligt god bland alla de 13 föreningsrepresentanter som kommit till Allhuset. Tyvärr strejkade kameran så den enda bild vi har är den
på prioriteringslistan där alla sökande föreningar
finns med.

Kent Livendahl
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Tipsa Polisen
I samarbete med Polisen och vår lokala polis
Agneta Brovinius har vi nu en återkommande sida
som vi kallar ”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.
Lämna tips till polisen
www.polisen.se
eller ring 114 14
Polisen vill ha hjälp…
Polisen behöver hjälp från allmänheten för att kunna
förebygga brott, bekämpa brottsligheten och skapa
trygghet i samhället. Information kan lämnas till Polisen på flera olika sätt. Du behöver inte uppge ditt
namn.

BROTT LÄNGS LV 321
Den 16 april stals en mobiltelefon ur en elevs
väska på Kyrkskolan i Hallen.
Någon gång mellan den 5 och 13 maj har någon
slagit sönder ett lås på en vägbom i Gärdsta.

Någon gång mellan den 28 april och 3 maj har
någon stulit en båtmotor, verktygslåda och
båtvagn när de var uppställda i Storgräftån,
Oviken.
Tips kan lämnas dygnet runt på 114 14. Telefonnumret till
Polisen i icke akuta ärenden är 114 14.Vid akuta ärenden
ska du alltid ringa 112. Ringer du från utlandet är numret
+46 77 114 14 00

Agneta Brovinius

Hej och hopp! Nu är jag här igen…
Rätt svar i april var:
Knut, Karl och Ullrika
Vinnare:
Ulla Jansson, Hammarnäs
Karin Jacobsson, Hallen
Maj-Britt Andersson, Höla
(Vinsten kommer på posten)

Här är nästa kluring:

Räkna räkna!

Skicka in din lösning till anna@321an.se eller till
321an, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast

Sofia och hennes fem kompisar köper 8,4 hg
lösviktsgodis för 6,90 kr/hg och 15 burkar läsk
för 9,50 st. Hur mycket ska var och en betala
om de delar lika?

10 juni
Trisslotter till tre som har svarat rätt!
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Sommarförberedelser på Ifvarsgården
Hallens Hembygdsförening har kallat in alla för att planera och stå rustade inför sommarens eskapader på
Ifvarsgården
Närmast i tiden ligger det traditionella nationaldagsfirandet på Ifvarsgården den 6 juni kl. 12 dit alla är välkomna! Efter
det kommer engagemanget i samband med Barnfestivalen. Sedan rullar sommaren på med diverse trevligheter på den
vackra Hembygdsgården i Hallen!
Text och foto
Kent Livendahl

Allan Edwall-afton
med
Hallenkören
Hallens kyrka lördag 15 juni kl. 19.00
Inträde 100kr, barn under 12 år gratis
18
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Ambjörn Sandler årsmötesordförande
Ambjörn Sandler ledde
årsmötet för HRF distrikt
Jämtland som hölls på
Birka folkhögskola den
20 april 2013.
Lars Olof Eliasson från
Härjedalen, Sveg blev nyvald ledamot i styrelsen.
Margit Widholm valdes
enhälligt till ordförande.
Författaren Ambjörn Sandler kåserade även ur sin
nya bok som nyligen kommit ut. Många böcker såldes på mötet.
Föreningens ambition är att
bevaka hörselfrågorna i
många av de offentliga
miljöerna. I detta ingår
bland annat att se till att
hörselslingorna i Jämtland fungerar väl. Trots ganska många ej fungerande slingor finns det ett och annat positivt att
rapportera om tekniken. En av deltagarna berättade om en mycket väl fungerande högtalare i församlingsgården
i Stugun.
Text & foto
Urban Widholm

Årsstämma för HBIS
Den 23 april var det årsstämma för Hallenbygden i
samverkan.
Denna gång samlades alla i Arvesund på Föräldrakooperativet Halvöbarna för att avhandla de punkter som
stod på dagordningen. Gunnar Jansson valdes till mötets ordförande och skötte uppgiften med bravur.
Efter mötets avslutande fick den som ville gå på en
rundtur av dagiset. Det händer mycket roligt och lärorikt för barnen där!
Tack personalen för det goda fikat ni ordnade åt oss!
Text Anna Persson
Foto Kent Livendahl

Låna av dig själv
Köp guld- och silversmycken till under halva nypriset
Köp diamantringar till
10-20% av nypriset

måndag - fredag 11.00 – 16.00. Lunch mellan 13.30 –14.30

www.pantbankenostersund.se

Var med och fynda på våra
pantauktioner på
internet

063-510606
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Nya kostnader för atomsopor
När ska även kärnkraftivrarna inse att människan är för dum
för att hantera denna farliga energi? I Studsvik har man upptäckt att en okänd andel av 7.000 tunnor kärnavfall utöver
plutonium och annat gift också innehåller kvicksilver i flytande form.
Ny anläggning för radioaktiv sörja
Det kallades i radions ”Klotet” för radioaktiv sörja. För hantering av dessa atomsopor och ytterligare 2.844 tunnor till i
en grotta i Forsmark måste man nu för flera hundratals miljoner bygga en ny anläggning. Vem ansvarar? Straff? Hur
kunde det gå så? Jo, det var den tidens anda dvs 60- och 70-tal då man inte var så noga. Ja, men Forsmarksavfallet härstammar från 1997?? Det enda säkra som framkom var att notan för det katastrofala ”slarvet” kommer på våra elräkningar och att allt antagligen är preskriberat. Finns det någon som är lika förbannad som jag?
Britt Jakobsson

Sossarnas kongress
Politisk teater?
Jag tittade lite oengagerat på sossarnas
kongress i Göteborg. Det är oändliga
att-satser och formuleringar som ska ineller utröstas och det handlar oftast om
något man ska ”verka för”. Hur handlingskraftigt verkar det? Jag tappade
intresset redan när Håkan Juholt tillfrågades vilken fråga som var den absolut
viktigaste första dagen. Jo, det var att
Stefan Löfven skulle väljas formellt
och att han skulle få långa applåder.
Det lät verkligen tomt. Är det teater ni
sysslar med? ville jag fråga.
Nu har man på Löfvens initiativ antagit
utmaningen att Sveriges arbetslöshet
ska bli lägst i EU före 2020. Man förstår att det är tävling som pågår. Hur ska jobben skapas?
Ingen ungdom ska heller behöva gå arbetslös längre än tre
månader. Det är verkligen sant att en arbetslös tillvaro är
förödande. Det behövs också arbetskraft på flera områden,
till exempel i vården. Då bör man styra så att de arbetslösa
väljer utbildning åt det hållet. Arbetsmiljön och lönen.
Kicka chefer som anställer timvikarier ur den egna familjen istället för utbildade. Kortare arbetstid, dela på jobben,
friår och/eller medborgarlön, en rättvisare fördelning av
samhällets resurser är några möjligheter.
När det gäller jobb inom tillverkningsindustrin verkar det
inte som om Löfven och jag läser samma böcker. Läser
politiker överhuvudtaget böcker? Björn Forsberg har utan
att bli emotsagd skrivit om tillväxtens slut och jakten på en
hållbar framtid i ”Omställningens tid”. Alf Hornborg föreläser om en parallell lokal ekonomi (poängsystem) vid
sidan av den globala. Sjukvård, datorer, bredband, fjärr-
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värme och tåg sköts av den gemensamma ekonomin. Övrigt inom lokalområdet. Vinst? Minskade transporter,
minskad efterfrågan på exportprodukter, lägre mekanisering, lokal återvinning, varierat landskap, gemenskap och
friskare befolkning. En utveckling som rimmar med klimathotet. Än så länge finns ingen stor opinion för en sådan utveckling. Däremot är en majoritet av folk emot vinster i vård och skola samt export av vapen. Varför förverkligar inte politikerna folkviljan? Jonas Sjöstedt försöker
men alltför få vågar rösta på vänstern.
I lokaltidningen läser jag att den kritiserade Harriet
Jorderud (s) försäkrar att hon alltid har arbetsmiljön för
ögonen. Nu ska man sätta igång med ”produktions- och
kapacitetsplanering” och då ska allt bli bra. Ordvalet passar inte ihop med vad det handlar om. Att ta hand om
sjuka människor. En helt sjuk retorik.
Britt Jakobsson
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Ovikens hembygdsförening Byombudsträff
30 maj Byombudsträff på Sockenstugan kl 18.30

Terapi varje Mån - Ons kl. 11.00
Sittgympa varje torsdag kl. 10.00

Nationaldagen i Hallen
Traditionellt nationaldagsfirande på Ifvarsgården
den 6 juni kl. 12 Välkommen

Juni månads program:
4 Tis
Terapiresan
11 Tis 12.00
Terapiavslutning med
underhållning av
Mikael Eklund
12 Ons 13.30
Tipspromenad med
korvgrillning
24 Mån 11.00
Andakt Fjällvinden

Skolavslutning i Svenstavik fredag 14 juni
19.30 på Galhammaren. SEAN BANAN, hoppborgar,
sockervadd, mm. Arr Bergs kommun
Resa till Åland 30 juli-1 augusti
även icke medlemmar i PRO Myssjö-Oviken
Info och anmälan till Maj-Britt 0643/10781
Barnfestival i Hallen
Yippie! Äntligen barnfestival med hamburgerlunch där
allt är gratis för barn mellan 0-16 år. Start kl. 11 med
ballonguppsläpp! Välkommen!
Ovikens hembygdsförening Midsommar
21 jun Midsommarfirande med krusbuffé och dans kring
stången. Hembygdsgården i Oviken kl 12
Ovikens Spelmanslag och Stångresning kl 14
Premiär för årskrönikan Oviks- och Myssjöbygden 2012
Ovikens hembygdsförening Blomstervandring
23 jun Blomstervandring i midsommartid. Samling på
Myrvikens torg kl 11
Ovikens hembygdsförening Fäbodfrukost
29 jun Fäbodfrukost under Ovikenveckan på Hembygdsgården kl 8 - 11
Storsjötrollingen i Hallen 2013
I år heter tävlingen, Storsjötrollingen i Hallen Polaris
Trolling Masters.Datum för tävlingen är 4,5 och 6 juli

Arrendator sökes
Arrendator sökes till servering i Marby Gammalgård
under sommaren 2013. Är du intresserad av att driva
caférörelse under sommaren i en härlig miljö?
Hör då av dig till Åsa 0643-20055 (kvällar och helger).
Kupan har stängt v. 25
Sedan ska vi försöka ha öppet i sommar.
Välkomna
Tre festivaler
I år är det tre festivaler i Hallen. Barnfestivalen den 15
juni, Storsjötrolling den 4 – 6 juli och Glamusikfestivalen vecka 30 den 24-27 juli.
Som alla anar är det oerhört mycket ideellt jobb till alla
festivaler på landsbygden.
Hör av dig om du vill dra ditt strå till stacken!
Glamusiken o Trollingen 0643-300 50 Aina Nilsson
Barnfestivalen 073-844 29 43 Katarina Lennartsson,
070-385 91 78 Gunilla Karlsson eller 070-655 43 62
Lisa Eriksson

Sommartid

Vintertid

(April - September)

(Oktober - Mars)

Tisdag 15-19
Fredag 12-18
Lördag 12-16

Tisdagar 16-19
Fredagar 12-15

Stängt på aftnar och röda dagar
Anders och Stefan

Telefon: 070 - 313 12 17
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Tack och Bock!
Det var en gång en fattig konstnär som utnämndes till syndabock i en by i vårt område.
Det är länge sen nu och hans enda fel var att han
hade lite för många kattor. Han vårdade dem
ömt och gjorde ingen något förnär men ändå
fick han skulden för det ena och andra. I en by
får man inte vara för konstig och en katt för
mycket kan göra skillnad om man har otur. Under tiden drömde konstnären om ett fantastiskt
hus han skulle bygga på en speciell plats som
han valt på Åreskutans baksida och en vacker
dag vände oturen till sin motsats.
En god fe svingade sitt trollspö och vips hade
han vunnit flera miljoner och kunde förverkliga
sin dröm, ett superekologiskt hus med många
ton gräs på taket, solfångare på väggen och en
liten diskret vindsnurra intill. Där odlar Rolf
Kjellberg som han heter, inte bara kärleken till Eva och
Konsten utan också alla slags grönsaker i växthus, i pallkragar och på friland. Kattorna Lotus och Buster och
getabocken Linus samsades med fåglar och vilda djur. Linus blev huvudpersonen i två bilderböcker, där Rolf i sagans form utvecklar sin livsfilosofi om respekt för naturen
och alla medvarelser.
Linus som fick ett längre och lyckligare liv än de flesta
bockar blev en enastående personlighet. Han älskade musik, pratade förtroligt med Rolf och Eva och skapade nära
band till många av vännerna. Barn och vuxna vallfärdade
till Sölvsved för att träffa den märkvärdiga bocken med
sina praktfulla och respektingivande horn.

Hansson-Borgström berättade Linus livshistoria och officierade vid ceremonin som innehöll många musikinslag.
Johnny Wiktorsson, Jonas Staf, Calle Hernmarck, Arne
Forsén och Hans Johansson spelade Gånglåt från
Sölvsved, Kallvalsen, Höknäsets vallåt och polska samt
Vallvisa från Älvdalen på fiol, piano och spelpipa. Johnny
Wiktorsson intonerade ”Lord, will you carry me home”
under avskedet och psalmen Morgon mellan fjällen sjöngs
unisont.
Linus jordiska kropp vilar i frid men i litteraturen lever
han vidare. Senare i år kommer nästa bok.
Kaffe och tårta intogs i solskenet och hela högtidligheten
gick från moll till dur i en skön atmosfär av spelmansstämma.

Linus dog strax efter jul och den 27 april var ett stort antal
gäster inbjudna till begravning. Prästen Ann-Charlott

Britt Jakobsson

Musikupplevelse i Hallens kyrka!
Onsdag den 24/4 kl 12.30 i Hallens kyrka fick alla
som samlats där en trevlig musikstund.
En barnkör, bestående av 50 barn, sjöng ”Majas alfabetssånger” ackompanjerade av en förnämlig brasskvintett som bestod av Torkel Johansson och Madeleine Aaras på trumpet, Staffan Lundén-Welden horn, Jan-Olof
Oscarsson trombon och Margaretha Kallin på tuba.
Dessutom presenterade Brasskvintetten på ett humoristiskt sätt sina instrument för barnen och oss, publiken,
under verbal ledning av Staffan Lundén-Welden som
själv spelade horn.
Sångspelet baseras på boken ”Majas alfabetssånger”
skriven av Lena Andersson, text o bild, Kerstin Anderby
som har skrivit musiken och Elisabet Ljungar som regisserat det hela.
Estrad Norr hjälpte till ekonomiskt att förverkliga denna musikaliska högtidsstund på
landsbygden!

22

Text och foto
Kent Livendahl
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Vårfåglar och sommarvärme
När flyttfåglarna kommer, en sort efter en annan, är det roligt att följa
med och känna hur våren tar över. Det blir så påtagligt. Blommorna
likaså. Där är det fantastiskt att se de små späda blomknopparna som
tränger upp ur snön och tar plats i ljuset. Livsundret är lika härligt
varje gång jag bevittnar det. Blir lite tagen av att jag fortfarande blir så
glad!
Jag tror att det är bra att bli glad, att känna den kraften, för den behövs
inför allt som också påminner om missmod och hot. Så låt oss räkna
vår- och sommartecken, och tänka att det är Guds uppmuntran till oss,
att hämta inspiration och hopp ur.
Den blida vår är inne, och nytt blir jordens hopp.
Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp.
Hur livligt solen strålar, hur majestätiskt mild!
För dödliga hon målar, odödlighetens bild!
(Sv Ps 197, mel Den blomstertid nu kommer)
Kerstin Strömberg, kyrkoherde

Välkommen vaktmästare Torbjörn!
Nu i maj har Torbjörn Nilsson från
Ytterocke börjat sin tjänst som
kyrkvaktmästare i vår församling.
Han kommer att ha sitt tjänsteställe
i Hallen, och tillsammans med de
andra vaktmästarna fortsätta se till
att kyrkor och kyrkogårdar sköts om
på ett bra sätt.
Vi hälsar dig varmt välkommen,
Torbjörn, och ser fram emot att få
jobba ihop länge.

Välkommen på gudstjänst!
Söndag 26 maj
11.00 Familjegudstjänst, Mattmars
k:a. Våravslutning för barngrupper,
bibelutdelning, sopplunch.
Ulf Persson & Marie Lundholm
18.00 Mässa, Marby k:a.
Ulf Persson
Måndag 27 maj
11.00 Andakt, Fjällvinden.
Tisdag 28 maj
10.45 Andakt, Thomégården.
Onsdag 29 maj
13.00 Dagledigträff, Hallens förs.h.
Sång av Seniorkören.
19.30 Konsert med Seniorkören på
Stenhammaren i Mattmar.
Söndag 2 juni
Sammanlyst gudstjänst.
Kontraktsdag i Hammerdal.
Torsdag 6 juni
18.00 Nationaldagsfirande i Mörsils
k:a. Fanborg, Seniorkören, Västjämtarna, tal av kommunalrådet.
Söndag 9 juni
11.00 Mässa, Hallens k:a.
Invigning av minneslunden.
Kerstin Strömberg
Tisdag 11 juni
10.45 Andakt, Thomégården.
Lördag 15 juni
19.00 Vårcaprice med Hallenkören,
Hallens k:a.

Söndagen 26 maj kl 11.00
Firas gudstjänst i Mattmars kyrka. Efteråt kyrklunch och
Morsdags bakelse på St:a Annagården. Våravslutning för
barngrupperna.

Söndag 16 juni
11.00 Mässa, Mörsils k:a.
Ulf Persson

Se även vår kalender på:

www.vastrastorsjobygden.se
Vår växel/expedition har öppet:
Mån, ons och tors 9-12
0647-14650
E-post:
vastrastorsjobygden.forsamling@svenskakyrkan.se
Välkommen in!
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MÅLARDAGS!
0643-303 80

Yunik Rödfärg är en
slamfärg framställd enligt
gammal, svensk tradition.

Sundahus isolerar miljövänligt!
Materialet vi isolerar med är cellulosa,
och det är till 95% återvunnet.
Cellulosa har lika lågt u-värde (värmeisoleringsförmåga,
ju lägre desto bättre) som mineralull.
Den stora fördelen med cellulosan är den låga konvektionen,
låga luftrörelser vilket är betydande för god isolering.
Cellulosa är ett material som tål fukt bättre än mineralull.
Tilläggsisolering av vind är en investering som
betalar sig på 5-8 år beroende på värmesystem.
Vi har tre utbildade installatörer på Sundahus
som isolerar tak, väggar och bjälklag.
www.haljesund.se
070-366 09 39
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Du får även nyttja rotavdraget, vilket gör entreprenaden
ca 25% billigare.

