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örändringens tid är här. Du har just öppnat ett nummer av
321an Magasin som skiljer sig lite från det du är van vid.
Fram till detta numret har vi alltid haft ett övergripande
tema för varje nummer. Från och detta nummer kommer
vi arbeta mer med traditionella rubriker så som kultur, reportage,
sport, familjesida och liknande. Det innebär att vi blir friare i valet
av innehåll och förhoppningsvis får du en bättre tidning. Vi har
även skruvat lite på typografin och gjort brödtexten något mindre
för att på så vis få plats med längre reportage. Det är några av de
förändringar som är gjorda, men på det hela taget kommer du att
känna igen dig.

321an.se. I drygt två år har jag funnits med i kulisserna bakom
tidningen, det senaste året som redaktör. Det har varit två väldigt
roliga år där jag lärt mig massor om bygden vid Storsjöns västra
strand. Jag vill säga tack till alla som läser tidningen och till alla
er som mer än gärna berättar om vad som händer i bygden. För
mig väntar nya äventyr på sydligare breddgrader. Därmed lämnar
jag över stafettpinnen till vår nya redaktör Patrik Granevärn och
hoppas att 321an.se och 321an Magasin ska fortsätta utvecklas,
förändring är en förutsättning för utveckling så jag är vid gott mod.
Är du nyfiken på vem Patrik är så kommer det finnas en längre
intervju med honom på 321an.se.

I detta nummer bjuder vi på en hel del roligt och intressant. Häng
med till Mårdsundsbodarna där vi träffar fotoentusiasten Ulrika
Paulsson som genom sina bilder marknadsför stugbyn och naturen
runt omkring. I Hackås flödar hockeykulturen och vi har träffat
eldsjälen Tommy Segersten för att prata ishall och historia. När
vi ändå pratar sport så har vi givetvis även gjort en intervju med
Hallenbon som är division fyras bästa fotbollsspelare.
Sällsjögården, funkishotellet med utsikt över fjällvärlden, har
fått nya ägare och självklart får du träffa dem i 321an. Du träffar
även Erik Bernhardsson i ett samtal om första året som handlare i
Hallen. Läs om Lars-Åke Jacobssons nya bil som ger honom friheten tillbaka. Som vanligt bjuder vi även på knep och knåp, samt
korsord, evenemangsguide och intressanta krönikor.

Till sist vill jag och övriga på redaktionen passa på att önska en
riktigt god jul och ett gott nytt år. I och med detta vill jag även
passa på att sammanfatta ännu ett år med 321an. Det har varit
ett väldigt bra år. Antalet prenumeranter ökar och vi har nästan
fördubblat trafiken på 321an.se jämfört med 2014, totalt kommer
vi hamna på närmare 170 000 besök i år. Den 4 december publicerades artikel nummer 630 detta året. Det du läser nu är det hät
årets sjätte nummer av 321an Magasin, under året har det blivit
totalt 168 sidor lokal journalistik. Nu tar vi sikte på ett nytt år med
en ny redaktör vid rodret.

När jag skriver denna spalten så verkar det som att Kung Bore och
eventuella vädergudar hörsammat min önskan om en tidig vinter,
ute på åkrarna ligger det ett härligt snötäcke och det är minusgrader på termometern. Dessutom faller det ett ihållande snöfall. Första
skidturen för säsongen blev redan den 22 november.
Men det är fler förändringar på gång. I och med detta numret så
lämnar jag mitt uppdrag som redaktör för 321an Magasin och

Redaktion:
Björn Dahlfors | Reporter, Fotograf, Redigering
070-938 14 40, bjorn@321an.se
Anna Persson | Redigering, Familj, Reporter
070-25 26 288, anna@321an.se
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Lars-Åke Jacobsson tillsammans med sin sambo Eva Faxén och kompisen Ulf Backman. 				

Foto: Kent Livendahl

NÄSTA NUMMER AV 321AN MAGASIN KOMMER I

Freedom ger Lars-Åke frihet

Tills dess finns vi alltid på 321an.se.

Den 15 augusti i år ramlade Lars-Åke
Jacobsson i Hallen och slog sönder ryggen
så att han blev förlamad från midjan och
ner.

karminkom.se • Foto: Michael Engman

februari 2016

Tack för i år!

Man förstår att det blir en omställning i
livet, eller rättare sagt man förstår nog inte
fullt ut hur det känns.
Efter många operationer i Umeå och
rehab i Östersund fick han till sist komma
hem.
– Det var först då jag själsligt började
må lite bättre, men fysiskt har det inte skett
några stora förbättringar, berättar Lars-Åke.

MEN MED sitt goda humör, sin järnvilja
och med hjälp av en kompis har han nu
skaffat sig en bil som han provkörde för
första gången nu den sista november. Ulf
Backman heter kompisen som letade fram
en handikappanpassad bil, en Chevrolet
Transporter årsmodell -02, sexcylindrig
med 187 hästkrafter, som han trodde skulle
bli bra åt Lars-Åke!
BILEN FANNS i värmländska Degerfors

när Ulf fann den på Blocket. Bilförsäljaren
lovade att hålla på den tills Lars-Åke hade
bestämt sig. ”Jag köper den” sa Lars-Åke

och fixade tågbiljett åt Ulf som hämtade
bilen och körde hem den till Hallen. Vad
skulle bilen heta och snabbt kom svaret från
Lars-Åke: Freedom och namndekalen ska
vara guldfärgad! Bilen döptes med en flaska
skumpa i bröderna Jacobssons garage.
– Att själv kunna ta bilen och uträtta
ärenden ger mig en fantastisk frihetskänsla,
berättar Lars-Åke. Man är ju ändå mycket
beroende av hjälp. Pär-Örjan Pålsmarker
kommer nu att bli min ledsagare några timmar i veckan. Lite av en personlig assistent
som nu kallas för ledsagare.
KENT LIVENDAHL

Vi vill tacka alla skogsägare vi haft förmånen att få
träffa och göra affärer med under 2015. Vi ser fram
emot nya samarbeten nästa år när det är dags för
kommande åtgärder i din skog.
Du är alltid välkommen att kontakta oss när du har
frågor som rör din skog.

God Jul och Gott Nytt År!
Magnus Graaf
Järpen/Hallen, tel 0647-155 51
Lennart Eriksson
Oviken/Fåker, tel 0687-515 04
Fredrik Svelander
Svenstavik, tel 0687-515 03
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NYHETSMIXEN

Återträff med Erik på Karl Ors
Nu var det snart ett år sedan ni tog över
butiken här i Hallen, så jag tänkte stämma
av lite med dig och se hur tankarna går.

Grattis, och hur känns det att bli utsedd
till bäste spelare i division 4?
– Det var oväntat men känns riktigt bra,
det är kul att en mittback kan vinna ett
sånt här pris. Det var jag och min barndomskompis Mattias Engström som var
nominerade. Mattias är forward och gjorde
26 mål på 18 matcher så jag trodde nog att
han skulle få priset.

Blev det vad ni hade hoppats på?
– Ja det blev det, till och med bättre! Jag
och personalen kommer väldigt bra överens
och de är otroligt duktiga. Jag har blivit bra
bemött av ortsbefolkningen och känner att
det är kul när de kommer in och surrar. Det
är mycket av det sociala som gör detta jobb
roligt.
Har ni stött på några problem på vägen?
– Nej faktiskt inte, inget jag kan komma
på nu på rak arm.

Ser planerna lika ut nu som då? Eller har
något tillkommit eller strukits?
–Jag anser att planerna ser lika ut, vi
fortsätter med det lokala och ekologiska.
Även Atg, Posten och Apotek med mera
flyter på som vanligt. Vi jobbar ju även
med det säsongsbetonade så de upp till
fjälls och turisterna känner sig nöjda och
vill titta in i vår butik även de. Men framförallt för att ortsbefolkningen ska kunna
hitta det mesta de söker här på hemmaplan.

Varför tror du att just du fick priset?
– Vi är det lag som släppt in minst mål
under serien, det kan säkert bidra.

Erik Bernhardsson har drivit Ica Karl Ors Bua i snart ett år.

Verkar kunderna nöjda med det sortiment
som är?
– Ja, det tycker jag. Kommer en kund
med önskemål att ta hem en vara så försöker vi lösa det. Går det inte lösa i praktiken
så hjälps vi åt för att hitta en lösning genom
ett eventuellt alternativ istället. Så är det
något ni saknar så är ni välkomna att fråga!
Vi har ett rörligt sortiment för att följa
trenden, det kommer ju hela tiden nya saker
som kan vara intressant för butiken.
Kommer Erika också att börja jobba här?
– Just nu är Erika mammaledig med
våran dotter Ella på sex månader. Hon
kommer nog vara hemma ett år till men

efter det är tanken att hon ska jobba lite
här i butiken. Hon jobbar lite nu med, fast
bakom kulisserna med pappersarbete. Efter
mammaledigheten kommer det troligtvis
bli en kombination av Erikas sjuksköterskejobb och butiken, men exakta planer
kommer nog visa sig. Nu fokuserar vi på
vintern och hoppas det blir en bra sådan,
så att turisterna lockas upp till fjälls och
kommer in i butiken på genomresan. Tittar
man ut idag så ser det faktiskt lovande ut
än så länge.

Som 321an tidigare berättat så har kommunstyrelsen i Bergs Kommun gett Bergs Hyreshus
AB i uppdrag att bygga ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn. Nu har företaget
hittat en lämplig placering bakom brandstationen i Myrviken.
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Jämtlands mest hållbara företag finns
i Mörsil. På årets Guldgala vann Kretsloppshuset i kategorin Årets hållbara
företag, ett pris som verkligen gladde grundaren till företaget Christl Kampa Olssons:
– Jag är jätteglad, på en skala så är det
10 av 10. Vi har varit igång så länge. Detta
är ett pris för vårt arbete med hållbarhet.
Miljö i första hand som vår drivkraft, men
också hållbarhet ur ett socialt perspektiv
och för det tredje att få verksamheten att
gå ihop, sade Christl Kampa Olsson till
Mittmedia efter prisceremonin.

också lagom stort för att rymma etableringen
och är beläget strax bakom brandstationen i
Myrviken.
– Vi har valt marken i Myrviken med omsorg.

Hur ser du på framtiden i och med utmärkelsen?
– Det påverkar inte så mycket. Jag jobbar
skift på NordLock så varannan vecka får
jag sköta träningen på egen hand. Att byta
klubb och spela i en högre division skulle

innebära mer resor och det skulle vara svårt
att kombinera med jobbet jag har nu.
Hur har säsongen varit för laget?
– Det har varit en bra säsong, vi kom
tvåa i tabellen och kvalade till division
tre, dessvärre förlorade vi sista avgörande
matchen, det var riktigt surt. Bortsett från
det så har det varit en riktigt bra säsong,
vi har varit ett härligt gäng och jag har
nog aldrig upplevt ett roligare fotbollsår.
Dessutom har vi haft en fantastiskt tränare i
Niklas Dahlström.
BJÖRN DAHLFORS

Trappnäs Gård utsågs
till årets nyföretagare
Priset till Årets nyföretagare i Åre kommun
gick i år till Trappnäs Gård. Priset delades
ut den 3 december under Åredagarna på
Copperhill. På plats för att ta emot priset
fanns inte bara Jonas och Linnea Haggren
utan även övriga familjen samt volontärer
och företagets snickare.
Juryns motivering: ”I satsningen på
Trappnäs Gård har Jonas och Linnea
Haggren visat att lokalt producerad mat är
en bra affärsidé. Genom aktivt bloggande sprider de nyblivna entreprenörerna
kunskap och inspiration om småskaligt
jordbruk och är ett utmärkt exempel på vad
engagemang för bygden, god företagaranda
och en stor portion optimism kan betyda
för företaget och den lokala utvecklingen.”

EMELIE BERG

Vi har nära till anslutningar av el och VA samt
att vi behöver göra minsta möjliga markjobb.
Och det är en stor fördel när vintern försvinner
då de boende kommer att få en bra utemiljö
från start i stället för en massa stenkross efter
bygget, säger Sven-Erik Freskgård, fastighetschef Bergs Hyreshus AB

Bergs Kommuns ska bygga ett nytt boende
för ensamkommadne flyktingbarn i Myrviken.
Bergs Hyreshus är byggherre.

Hur firade du?
– Inte på något speciellt sätt, det kom
över lite folk på bulle och tårta i söndags,
annars var det lugnt.

Hallenbon Jimmy Hernerud utsågs till division
fyras bästa spelare på årets fotbollsgala. Foto:
Alsens IF

TEXT OCH FOTO

Boende för ensamkommande i Myrviken

Bergs Hyreshus AB har fattat beslut om
placeringen av ett nytt boende för ensamkommande asylsökande barn. Valet har fallit på
mark som bolaget redan äger och som ligger i
Myrviken.
Valet har gjorts utifrån närhet till skola,
fritidsaktiviteter, lokaltrafik, kvalitet på marken
samt närheten till de el och VA-anslutningar
som behövs. Det aktuella markområdet är

Hållbarhetspris till
Kretsloppshuset

Hallenbon Jimmy Hernerud utsågs till länets
bästa fotbollsspelare i division fyra på årets
regionala fotbollsgala. Han spelar mittback
i Alsens IF, det lag i serien som släppte in
minst antal mål.

Hur känns det?
– Det känns jättebra, det är roligt och full
fart hela tiden. Jag har inte ångrat detta en
enda sekund.

Trivs ni och känner att ni blivit ett med
byn nu?
– Jadå, eftersom ortsbefolkningen är så
trevliga, sociala och öppna är det lätt att ”lära
känna” dem och på så sätt bli ett med byn.

Jimmy Hernerud
är bäst i division fyra

Det fortsatta arbetet är delvis beroende av
bygglovsprocessen. Platsen som valts är
rätt enligt detaljplan vilket underlättar själva
bygglovsansökan. Information om placeringen
har tidigare lämnats i brevlådor till alla berörda
grannar i Myrviken.

Jansson ny vd i Bydalen
Den förre världsmästaren i
snowboard och tillika eventprofilen Henrik Jansson
tillträdde som VD och platschef
för Bydalen Wärdshus AB den
första december.

ground Event AB som bland annat
arrangerat Red Bull Big Air. Henrik
arbetade även som programchef
under VM i Åre 2007.
– Jag är väldigt glad över det
förtroende jag fått, säger Henrik
Jansson i ett pressmeddelande
Henrik vann som aktiv snowfrån Bydalens Wärdshus AB. Det
boardåkare VM-guld 1999, närär fantastiskt roligt att få mömast kommer han från Kungliga
jlighet och vara med att förvalta
Henrik Jansson tar över
Svenska Segelsällskapet, KSSS,
som vd för Bydalens dalgångens arv som uppskattad
där han varit Kommersiell
turistort och samtidigt få leda
Wärdshus AB.
direktör och projektchef för ÅF
och utveckla verksamheten i
Offshore Race. Utöver sin aktiva
Bydalen. Jag hoppas att jag tillför
karriär har han även en bakgrund inom skidkompetens och erfarenhet som leder till nya
världen som chef för Åre ABs skidskola samt
positiva gästupplevelser.
som delägare i event- och reklambyrån Play-

Upptäck mer på 321an.se
Underkända avlopp blir
dyrt för Bergsborna

Nu blir det fiber
i Hallenbygden

Glad stämning på
terapins julmarknad
Nya avsnitt av
företagspodden
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REPORTAGET

Ulrika fotar
varje helg
TEXT OCH FOTO: BJÖRN DAHLFORS

Ulrika Paulsson har kameran med sig var hon än går. Hon
fotograferar djur och natur runt omkring sin stuga i Mårdsundsbodarna.
Molnen hänger tunga över fjällen, vindrutetorkarna gör sitt yttersta för att tvinga
undan regnet. Det är en typisk novembermorgon och jag är på väg till Mårdsundsbodarna för att träffa en kvinna som
tillbringar det mesta av sin lediga tid i
naturen vid Sällsjöfjällets fot. Väl framme
på parkeringen möts jag snabbt upp av
en fyrhjulsdriven bil, ur den kliver Ulrika
Paulsson. Vi hälsar och bestämmer snabbt
att vädret snarare lämpar sig för skogspromenad än fjällvandring.
Vi vandrar längs Järvdalsleden, skogen
är gammal och trolsk; stenar, stubbar och
fallna träd är mossbeklädda. Det hörs ett
porlande ljud från en av bäckarna som
slingrar sig ner för fjällsidan. Vi stannar till
för att lyssna på fåglar, spana på rörelser
mellan träden och för att fotografera.
– Det är så läckert här, synd att det är så
lite ljus idag, hade det bara sipprat ner lite
solljus så hade landskapet varit helt annat,
säger Ulrika när hon tar stöd och kryper ner
vid en av bäckarna för att ta en bild på den
lilla bäcken.
– Du vet jag är lite som ett barn på
julafton, jag kan bygga upp stora förväntningar på vad jag ska få se under mina
fototurer. Det pirrar liksom i hela kroppen
av vetskapen om vad som faktiskt kan hända. Men ofta slutar det med att jag kommer
hem med en bild på ett blad – fast jag är
lika glad för det.
TILL VARDAGS ÄR Ullrika sjuksköterska

och arbetar som boendesamordnare på
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Östersunds kommun. Hennes liv på veckorna skiljer sig mycket från det på helgerna.
– Det är lite roligt. På veckorna går jag i
klänning och klacksko, jag träffar människor och ska vara representativ. När jag
kommer hit på fredagseftermiddagen byter
jag till friluftskläder och kängor.
Ulrika och hennes man Tomas tillbringar
nästan all ledig tid i sin stuga i Mårdsundsbodarna, och har så gjort ända sedan de
köpte den 2012. Det var i samband med det
som hennes sovande friluftsintresse växtes
till liv.
– När jag var liten var jag i skogen jämt.
Pappa arbetade som skogsvaktare och han
tog med oss för det mesta, så naturintresset
har jag sedan barnsben. Men det var först
efter att barnen flyttat och att vi skaffade
stugan här uppe som jag återupptog mitt
friluftsintresse. Nu är jag ute mer eller
mindre varje helg, årstid eller väder spelar
ingen roll. Kameran är alltid med.
Intresset för foto föddes när hon i julklapp
2012 fick sin första kamera och sedan dess
har den följt med henne var hon än gått.
– Man brukar säga att kvinnor har stora
handväskor för att de alltid har med sig så
mycket saker, jag har en ännu större så att
jag alltid kan ha med min kamera. Numer
ser jag på omgivningen i bilder, jag försöker se vad som kan bli en bra bild.
GENOM FOTOGRAFERANDET har också

kunskapen om växter och djur vuxit under
de tre åren som Ulrika vandrat omkring på
fjället och i skogarna.

– Jag försöker hela tiden att utmana mig
själv och allt jag fotograferar ska jag också
ta reda på vad det heter. Från början kunde
jag namnet på ett tiotal fåglar nu kan jag
nästan alla som finns här.
Och under åren har hon sett många olika
djur och det är just att se djur av olika slag
som lockar ut henne på fotoäventyr.
– En del säger att jag har tur som ser så
mycket djur, men det handlar inte om tur,
det handlar om att jag är ute så mycket,
säger Ulrika som sett alla de vanliga djuren
så som älg, ren, hermelin, mård, kungsörn,
grävling och många mer. Men hon drömmer om att även få se björn, lo och järv.
Alla tre finns i skogarna kring stugan.
– En gång hade vi haft ett lo som tagit sin
dagvila på vår stugtomt. När vi kom hem så
såg vi färska spår i snön och när vi följde
dem kom vi fram till en tydlig daglega och
där låg lodjurshår i snön.
Det krävs en hel del tålamod för att spana
efter djur och i somras var Ulrika med om
en händelse som både vara otäck och något
utöver det vanliga.
– När jag kom åkande så såg jag av en
slump hur en hökuggla landade i ett träd.
Jag stannade och tittade upp mot trädkronan. Efter en stund kom det en till, jag
tyckte att jag såg ett bo uppe i trädet så
jag bestämde mig för att komma tillbaka
dagen efter. En dag fick jag se några duniga
fågelhuvuden sticka upp ur boet. Jag
återkom flera dagar i rad, jag tog ut någon
extra semesterdag – jag var verkligen helt
uppslukad. Så en dag när jag kom dit var
boet tomt. Då bestämde jag mig för att
gå närmare trädet och när jag kom till en
öppen yta under trädet så ser jag något stort
ovanför. Det är en hökuggla. Jag får tag i
en pinne som jag håller över huvudet och
börjar sakta backa tillbaka, när jag backar

Namn: Ulrika Paulsson
Bor: Östersund på veckorna, Mårdsundsbodarna på ledig tid
Aktuell: Fotograferar naturen runt Mårdsundsbodarna och sprider bilderna på
nätet. Publicerar sina bilder på facebook
och på Instagram. Se några av hennes
bilder på nästa uppslag.
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Oväder i skymningen, vid Håckren.

Hermelinen innan bytet till vinterdräkt.

så ser jag fem ungar utspridda över ytan –
de hade just lämnat boet.
SOM BILDSKAPARE är hon självlärd
och hon erövrar hela tiden nya kunskaper
genom att läsa på internet, i kamerans instruktionsbok och genom att titta på andras
bilder.
– När jag hade fattat vad som händer när
man använder långa slutartider så gav jag
mig i väg till trappstegsforsen i Rörtjärnsbäcken, jag blev kvar där i flera timmar och
experimenterade, det var riktig roligt, säger
Ulrika som dock tycker att teknisk perfektion är underordnat den känsla som bilden
förmedlar och ger de som ser bilderna.
I facebookgruppen Mårdsundsbodarna,
som är öppen för alla, publicerar Ulrika
sina bilder med jämna mellanrum. Och för
många av de andra stugägarna har det blivit
ett sätt att följa året vid fjället.
– Jag får ofta höra från andra stugägare
att tack vare mina bilder så får de uppleva
allt det vackra som händer här, många säger
att det nästan är som att vara på plats och
det tycker jag verkligen är roligt att höra.
Mårdsundsbodarna är en stor del av
Ulrikas liv och hon är även engagerad
som sekreterare i stugägarföreningen. Hon
hoppas att hennes bilder kan hjälpa till att
marknadsföra den lilla fjällbyn.
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– Jag vill sprida hur fantastiskt vackert
det är här, det är något helt annat än i Bydalen. Här finns det gott om utrymme och
vi som har stugor här är mer intresserade
av att vandra, plocka bär, gå på tur, fiska
och åka skoter. Här finns lugnet och det är
över en mil till närmaste gatubelysning.
På kvällarna blir det verkligen mörkt och
stjärnhimmeln är fantastisk. Jag brukar
säga att afterski kan man ha överallt men
att vara så här nära naturen är det få platser
som erbjuder.
EFTER ATT VI VANDRAT i den gamla

skogen som utgör en del av Järvdalens
naturreservat så åker vi till Ulrikas stuga
och dricker en kopp kaffe. Stugan ligger
högt upp i byn, närmare 700 meter över
havet, och utsikten ner mot Sällsjön och
utöver fjällvärlden är mäktig. Medan den
varma drycken inmundigas så klarnar det
upp och vi bestämmer oss för att ta en tur
upp på fjället. När vi väl är klädda igen och
går ut ur stugan så kommer en hermelin
påpassligt förbi och tar några utlagda fläskbitar vid en stubbe.
Vi vandrar uppåt och bara tio minuter
senare har vi lämnat stugbyn bakom oss
och plötsligt är vi ute på den del av berget
som heter Jämthön. Tack vare att det klarnat upp så ser vi både Sällsjön, Håckren,

Storsjöbygden och Ottsjön.
– Det är egentligen rätt fantastiskt. Att
man kan komma ut på kalfjället så fort. När
det är riktigt klart så kan man se alla 30 mil
upp till Frostviksfjällen, säger Ulrika.
Vi går i den gamla slalombacken och
sakta skingrar sig molnen som en ridå över
Sällsjöfjället, där bakom kan man se att
regnet som föll på min vindruta tidigare
under morgonen föll som snö på topparna.
Efter en stund på fjället vandrar vi ner igen
till stugbyn som faktiskt består av cirka 150
stugor. En siffra som till en början är lite
svår att greppa. Här är det nämligen ingen
trängsel utan tomterna är stora, det finns
mycket vegetation samtidigt som området
sluttar ganska brant neråt och stugorna
hamnar på så vis i olika etage.
Under åttiotalet och i början av nittiotalet fanns här fem nedfarter och två liftar.
Allt är idag nedmonterat och den gamla
dalstationen är ombyggd till fritidshus.
Betongfundamenten är det enda spår som
fortfarande syns av liftsystemet, liftarna
finns magasinerade i närheten. Väl nere
vid Ulrikas stuga skiljs vi åt och bara några
timmar senare ser jag att hon lagt upp nya
bilder i facebookgruppen ●

Spänningen att åka ut i gryningen och inte veta vad man ska möta är en del av
belöningen. Med hopp om möte med något av våra rovdjur kan en älg vara nog så gott.
FOTO: ULRIKA PAULSSON

I juni 2014 hade jag glädjen att under några veckor få följa en
hel kull med hökuggleungar från boet och tills de var flygfärdiga.

FOTO: ULRIKA PAULSSON

FOTO: ULRIKA PAULSSON

Ett av mina smultronställen, Frossjön, där jag suttit många
tidiga morgnar och väntat på solens uppgång.
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God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas kunder och vänner

BM’s Medicinska fotvård

12 | 321AN.SE MAGASIN

321AN.SE MAGASIN | 13

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Julhälsningar
God Jul & Gott Nytt år tillönskas alla.
Sten Lindqvist
God Jul & Gott Nytt år
önskar familjen på högen
God Jul och grått nytt hår allesammans!
Önskar Dalkullan
God Jul & Gott Nytt år
önskar J Björk med familj
God Jul & Gott Nytt år
Birgitta och L-G i Höla
God Jul & Gott Nytt år
önskar familjen Egervärn
God Jul önskar
Aslan & Anna
God Jul önskar
Eva & Kenneth
God Jul
önskar Kenta & Elisabet
God Jul & Gott Nytt år
önskar Pär & Jenny i Ågålan
God Jul & Gott Nytt år farsan, Rolf.
Önskar Mia med familj
God Jul & Gott Nytt år
Milla
God Jul & Gott Nytt år
önskar familjen Woxlägd, Gåije
God Jul & Gott Nytt år
önskar Anita & Kjell Sköld
God Jul Max Alstergren
önskar Lång-Åke
God Jul & Gott Nytt år önskar jag
alla nära och kära
/ Emelie Berg
God Jul & Gott Nytt år
önskar vi på Brasta Hill!
God Jul önskar
Linda & Tomas
God Jul & Gott Nytt år
önskar Gun & Micke

God Jul alla kända och okända
önskar Eva Hellman
God Jul & Gott Nytt år
önskar familjen Wahlén
God Jul & Gott Nytt år önskar jag mina nära och
kära och alla mina arbetskompisar
/ Ulla Söderlund
God Jul & Gott Nytt år
önskar Per, Lina, Astrid och Elsa
God Jul & Gott Nytt år till alla jag känner
/ Kram från Pettson med familj
God Jul till pappa Åke Lundqvist på Bjurgården
önskar dotra Annika
God Jul Annika Lundqvist, Anna Persson, Anna
Eriksson, Carina Sjöö, Tilde Nääs och Lukas Nääs
önskar Vanita
Till er alla i Hallenbygdens 40 byar önskar vi en
riktigt gemensam god jul
/ Håkan & Helen Toresson
God Varm Jul till er alla Hallenbor
önskar Ami på Jannevägen
God Jul till er alla
önskar familjen Liljeberg/Viman från Mörsil
God Jul ostkoja,
Puss & Kram önskar 3 jobbiga tånåringar
God Jul
önskar hela familjen Nilsson
Hjärtliga julhälsningar från Schweiz!
Önskar Per Kjelsson, Lisby, Robin och Emilie.
God Jul & Gott Nytt År önskas
alla vänner & bekanta
/Inga Nilsson på Jannevägen
God Jul och Gott Nytt År till alla
från Anna Persson

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR

Trägsta Mjölkgård

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Jakobssons
Åkeri AB
God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År
önskar
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NYA ÄGARE PÅ SÄLLSJÖGÅRDEN

Familjen Wedin tar
över funkishotellet
TEXT OCH FOTO: BJÖRN DAHLFORS

Sällsjögården har fått nya ägare och planerna för funkishotellet är högflygande. Det
är bröderna Tord och Stefan Wedin som
genom sitt gemensamma företag köpt Sällsjögården. I deras planer finns både sjöflyg
och temahelger.

Ta av E14 vid OK-macken i Mörsil, fortsätt
sedan halvägs genom byn, sväng av mot
Sällsjö, kör över Indalsälven och rakt in
i skogen. Vägen stiger snabbt uppåt och
bara åtta kilometer senare öppnar sig
skogslandskapet, nu är du framme vid det
karaktäristiska funkishotellet som ligger
med utsikt över Sällsjön och Sällsjöfjället.
På plats möts jag av familjen Wedin som är
hotellets nya ägare, det är full aktivitet inne
i matsalen där familjen äter frukost. Totalt
är de åtta personer vi bordet, en nionde
ligger fortfarande och sover.
– Allt gick väldigt fort, jag var här och
tittade, två veckor senare hade vi köpt det,
säger Stefan som tillsammans med sin bror
Tord köpt hotellet via deras gemensamma
företag.
– Tidigare har vi kört sjukresor och
färdtjänst i Sundsvall men när vi förlorade
den upphandlingen så var vi tvungna att
hitta på något nytt och det blev ett hotell,
säger Tord.
– Jag har alltid drömt om att en gång
driva ett hotell, jag hade förvisso tänkt att
det skulle ske utomlands men nu blev det
Jämtland och det är väldigt bra, flikar Tords
fru Pernilla in.
– Vi visste ju att de skulle göra något
nytt, men vi hade kanske inte räknat med
detta, säger Elin Andersson som är dotter
till Tord och Pernilla. Alla deras tre döttrar
har sedan tidigare erfarenhet av hotellbranschen.
– Jag har jobbat som hotellchef och
min man Sebastian som nattvakt, Emelie
som receptionschef och Ebba som städare,
berättar Elin.
– Vi hade ju aldrig tagit oss an detta pro-
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jekt om det inte hade varit för våra döttras
erfarenheter, säger Tord.
MYCKET ÄR ÄNNU I planeringsstadiet, det

som är klart är att de nya ägarna kommer
att satsa på arrangemang för grupper av
olika slag. Det kan handla om läger, temahelger, konferenser, bröllop, lovfirare eller
träningsläger.
– Vi vet att vi måste hitta vår nisch och
vi tror att det finns en efterfrågan av ett
hotell som kan bokas och disponeras av
en grupp. Här finns oändliga möjligheter
med närheten till fjällen, vår ambition är
att ge kunden det som kunden efterfrågar.
Vill några ha helpension så löser vi det, ska
det ingå skotersafari så fixar vi det, vill de
bli uppflugna på fjället så är inte heller det
något problem. Men vi tänker också att vi
kan hyra ut hela anläggningen till föreningar och organisationer för läger av olika
slag. Vi har börjat jobba på att bygga upp
ett kontaktnät av lokala turistentreprenörer
för att tillsammans med dem kunna ge våra
gäster fina upplevelser, säger Tord.
– Inledningsvis kommer vi alltså inte ha
öppet som vanliga hotell utan vi riktar oss
mot större bokningar. Om verksamheten
blir lönsam och efterfrågan stor så är det
inte omöjligt att vi kommer ha öppet som
ett vanligt hotell i framtiden, säger Stefan.

BÅDE TORD och Stefan har ett genuint
flygintresse, de flyger själva sjöflyg. Sällsjön är sedan gammalt en plats för sjöflygare och det finns redan nu en brygga i
sjön som är anpassad för just den aktiviteten. Vintertid skottas det även fram en
landningsbana på sjöns is, 1996 landades
en DC3:a på den. Den första bokningen
som de nya hotellägarna fått är just från
Svenska sjöflygsklubben som ska ha sin
årliga träff på hotellet.
– Detta är en fantastisk plats för sjöflyg,
att vi dessutom har Molanda med tankning
och verkstad bara fem minuter iväg är en

FAKTA
Sällsjögården byggdes under 1930talet på uppdrag av Mörsilsonen Birger
Eliasson. Hotellet är byggt i funkisstil. När
hotellet stod klart var det mycket modernt
med ljusa rum och både varmt och kallt
rinnande vatten.
Storhetstiden för orten och hotellet inföll
i samband med kraftverksbygget under
1960-talet. Från 1971 och fram till 2011
drevs hotellet av IOGT-NTO. De senaste
åren har hotellet ägts av företaget Gerox.
De nya ägarna förvaltar nu över en anläggning med cirka 60 bäddar fördelat på
hotellet och vandrarhemmet.

riktig tillgång, säger Stefan som även ser
möjligheten att flyga upp gäster på fjället.
– Härifrån tar det kanske tio minuter
och då har man kommit längre än en hel
dagsmarsch. Du kan vara på fjället hela
dagen och sedan bli hämtad lagom till att
middagen är klar här på hotellet.
EFTER ATT familjen köpte hotellet i oktober så har de redan hunnit vara på plats ett
antal gånger och de har redan träffat många
av byborna.
– Efter att vi hade köpt hotellet så bjöd vi
in byalaget hit för att de skulle få träffa oss
och vi dem. Vi presenterades oss och det
var många som var glada för att verksamheten ska leva vidare och de hoppas att det
återigen ska bli lite liv i Sällsjö, säger Tord
som även berättar att flera av byborna har
erbjudit sig att hjälpa till om det behövs ●
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SPORT

På bilden syns åtta ynglingar, fyra av dem har vunnit silverpucken som ges till den bästa spelaren i Jämtland/Härjedalen.

Under natten och morgonen har det fallit en decimeter snö. Allt ska skottas undan innan skridskoskolan nästa förmiddag.

Tommy visar bilder från klubbens historia.

Önskar att klubben får en ishall innan han dör
snötäcke. Tommy hoppas att det slutar innan
kvällen så de kan skotta undan och spola
om isen innan morgondagens skridskoskola.
– Skulle vi få till en överbyggnad tror
jag att vi har möjlighet att växa som förening. Människor är bekväma, det är inte
I Hackås har det spelats ishockey sedan
så många som vill låta sina barn träna när
50-talet. Hockeyrinken har funnits på tre
det är tolv minusgrader eller när vinden
ställen i byn; vid Stationsvägen, skolan och
ligger på och det faller blötsnö. Dessutom
sedan mitten av nittiotalet på den plats där
vet många föräldrar att ett engagemang i
den finns idag. Kampen för en ishall har
pågått i snart 25 år. Tommy Segersten är upp- Hackås Hockey innebär en massa snöskottning. Idag, trots uterink och snöskottning,
vuxen ett dragskott från byns första isbana
är vi uppemot sextio aktiva i skridskoskola,
och är idag en av de ideella krafterna som
ungdomslag, a-lag och veteranlag.
håller igång Hackås Hockey. När vi träffar
Tommy för att prata om hockeykulturen i
Hackås så kommer ishallsfrågan upp på tape- NÄR ETT AV kylaggregaten vid Billstahov
havererade i höstas var plötsligt var hela
ten hela tiden, och jag inser att ishallsfrågan
är föreningens viktigaste fråga, det är frågan säsongen hotad. Under en veckas tid hängde
mycket i luften för den hårt prövade föresom format föreningens nutidshistoria och
ningen. Då det är kommunen som äger agsom handlar om deras överlevnad.
gregaten så fanns det en oro över att ärendet
– Vi slutar inte kämpa för en ishall,
skulle hamna i långbänk. Men ärendet löste
jag hoppas innerligt att jag ska få se en
sig snabbt genom att det söndriga aggregaöverbyggnad av isbanan innan jag trillar
tet togs ur drift. Nu ligger isen på Billstahov
av pinnen och hamnar i kyrkbacken, säger
och säsongen är igång.
Tommy Segersten.
– Vi har lagt ner otroligt mycket pen– Hade vi haft en ishall så hade vi kunnat
gar och tid här. Det är vi som betalat för
lägga ännu mer tid på det som är viktigt,
markarbeten, isolering och kylslingor, vi har
nämligen att ge barnen möjlighet att spela
ishockey. Nu går mycket tid åt till att skotta även betalat halva ismaskinen och står för
snö, reparera nät, serva ismaskinen, spola is, all service på den. Sen tillkommer resultattavla, omklädningsrum, kansli, snöplog
måla omklädningsrum och så vidare.
När vi sitter ner i ett av omklädningsrum- och allt underhåll på anläggningen, berättar
Tommy Segersten som bland annat är ordmen faller det ett ymnigt snöfall utanför,
förande i hockeyklubben.
planen är täckt med ett decimetertjockt
321an möter hockeyprofilen Tommy
Segersten. Ett samtal om kampen för ishall,
föreningens historia och vad som skapar en
hockeykultur.
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Själva ägandet är uppdelat mellan
kommunen och föreningen, kommunen
äger marken, kylaggregaten och sargen.
Resten äger Hackås Hockey som årligen får
ett driftsbidrag från kommunen. Det finns
tjänstemän som gjort beräkningar på att en
överbyggnad med ny belysning skulle kosta
cirka fyra och en halv miljon.
– Jag tror nog kommunen skulle tjäna på
en överbyggnad, tänk dig hur mycket energi
det går åt att hålla isen fryst en marsdag
när det är sol, lite vind och någon plusgrad.
Med en överbyggnad skyddas isen både
från solen och temperatursvängningar.

KAMPEN FÖR en ishall har pågått länge,

Tommy visar ett tidningsurklipp från 1991
då Länstidningen gjorde ett reportage i
frågan och Tommy berättar att kubben hade
det tufft några år efter att kommunen beslutat att bygga en ishall i Svenstavik. Intresset
sjönk i samband med att hallen i Svenstavik
stod klar. Idag är klubben åter igen under
uppbyggnad.
Hackås Hockey var fram till 1994 en del
av Hackås IF, första säsongen som egen
klubb hade man sju träningsgrupper varav
sex lag och en skridskoskolegrupp. När det
nya klubbmärket skulle ritas så gjordes det
med en politisk underton som få känner till:
– Titta här på vårt klubbmärke, säger
Tommy och pekar på två symboler.
– Det där är skölden för Hackås Tingslag
och det där är Hackås kommunvapen, vi har

sagt att den dagen vi får
till en överbyggnad så
kommer vi göra om vårt
klubbmärke och byta så att
det är Bergs kommunvapen
istället. Det är så vi måste
föra kampen med både
humor och sakliga argument,
säger Tommy som sedan visar
runt i föreningens lokaler. Vi
tittar på gamla matchtröjor och
tidningsurklipp. På anslagstavlan hänger en artikel från
Aftonbladet där den Järpenfostrade
fantommålvakten Henrik Lundqvist nämner
uterinken i Hackås inför att han skulle spela
NHLs utomhusmatch Winter Classic. Vi
tittar på vimplar och a-lagets hockeybyxor
som en gång tillhört svenska landslaget, i ett
par står Anders Eldebrinks namn.
– Du vet förr var förbundet intresserade
av att det skulle finnas småklubbar ute i
landet, de gav bort klubbor och utrustning,
våra hockeybyxor användes under Hockey-VM 1988. Idag känns det mer som att vi
är till besvär, säger Tommy som sedan visar
upp ett av duschutrymmena där han själv,
kakelsättare som han är, har kaklat in HHK
ovanför tvättmaskinen.

sund, Brunflo och Svenstavik. I Östersund spelade han tillsammans med
hockeylegendaren Ulf Dalén
samt andra namnkunniga
spelare som exempelvis Roger
Åkerblom. I ett block som
Tommy plockar fram visar
han den statistik han fört över
sina egna prestationer. Totalt
har han spelat 793 hockeymatcher och gjort 599 mål, sin sista
seniormatch spelade han som
48-åring. En av hans söner, Petter,
är heltidsspelare i division 1-klubben Sollefteå, den andra, Martin, är
tränare för ungdomslagen. Tommy
menar att det är genom att folk kommer tillbaka till klubben som hockeykultur skapas.
– Min son Martin och hans kompis Andreas Falk, de är båda fostrade i klubben och
var med i det framgångsrika ungdomslaget
som vann DM 1991. Nu är de tränare och
engagerade i klubben. Ingen av dem har
barn men ändå vill de hjälpa till. Så har det
varit genom åren, de som har varit aktiva
i klubben kommer tillbaka och tar på sig
ledartröjan. Där tror jag att riktigt hockeykultur föds, säger Tommy som själv återvände
till klubben efter sin aktiva karriär.

FAMILJEN SEGERSTEN är tillsammans med

INNAN VI SKILJS ÅT denna dag så tar

många andra en stor del i det som kan sägas
vara hockeykulturen i Hackås. Tommy har
själv spelat seniorhockey i Hackås, Öster-

Tommy med mig i bilen och vi åker förbi
platserna där hockeyn i Hackås tidigare
hållit till genom åren: vid skolan och vid

Stationsvägen. Efter det åker vi vidare hem
till Tommy och tittar på hans egna hockeymuseum. Museet rymmer utrustning,
lagbilder, ishockeyspel, matchtröjor och en
hel del därtill. På väggen hänger flera diplom med Tommys namn på. I en hylla står
en puckformad pokal som Tommy plockar
fram.
– Detta är silverpucken, den delas ut till
årets bästa hockeyspelare i Jämtland/Härjedalen, den fick jag säsongen 80-81, säger
Tommy och tar ner ett foto från väggen. På
bilden, som är fotograferad på sextiotalet,
syns åtta ynglingar.
– Det är jag och mina fyra bröder samt
tre av våra vänner. Detta foto är ganska
unikt eftersom fyra av oss åtta spelare på
bilden har fått silverpucken. Förutom jag så
har mina bröder Jan, Ola och Jörgen också
fått utmärkelsen. Bäst gick det för Jan som
spelade med Leksand i elitserien.
Vi åker tillbaka till Billstahov, tittar ut
över snön som ligger på isbanan. Till Tommys glädje ser snöfallet ut att lätta. Vi pratar
en stund till, innan vi till slut säger hejdå
avslutar Tommy med en fras som sätter sig
i huvudet:
– Jag önskar att jag skulle få uppleva en
ishall här i Hackås innan jag dör ●
TEXT OCH FOTO
BJÖRN DAHLFORS
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FRILUFTSLIV

BOKRECENSION

Innan mörkret faller
Samma dag som Björn Elmbrants bok
”Innan mörkret faller” kom med posten
meddelade radion att Sverigedemokraterna
i en mätning placerat sig som största parti.
Siffran modifierades något nästa dag men
trenden är tydlig. SD tar väljare från både
S och M, mest LO-män men nu också i
storstäderna. Björn Elmbrants bok med
den ödesmättade titeln och den röda stugan
kommer i rätt ögonblick. Med ett mycket
väl underbyggt och detaljerat historiskt
reportage, med fokus främst på de socialdemokratiska partiernas agerande i Tyskland och Sverige i början av 1930-talet,
manar han till eftertanke. Kan vi lära något
av historien? Den ekonomiska krisen och
de främlingsfientliga stämningarna fanns
då som nu. Björn Elmbrant skärskådar de
vägval politikerna gjorde.

En novemberkväll träffades de berörda myndigheterna som ingår i projeket Sambruk som just nu leds av Länsstyrelsen i Jämtland.						

Foto: Anna Persson

Samarbete ska ge skadade snabbare hjälp
Fjällräddning, Räddningstjänst, Polis och
Ambulans ingår just nu i ett projekt som
leds av länsstyrelsen i Jämtlands län där
målet är att genom samverkan kunna hjälpa
skadade snabbare.

Jag fick en inbjudan att komma till brandstationen i Hallen en kväll i slutet av november. Det är en av utbildningsträffarna i
ett projekt som heter Sambruk Jämtland.
Vad är då detta projekt till för? Jo, det
är ett samarbete mellan Polisens Fjällräddning, Räddningstjänsten Åre, Region
Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen
i Jämtlands län som pågår från 2014 till
2016. På Länsstyrelsen hemsida finns en
presentation av projektet. Där står att syftet
med projektet är att etablera samutnyttjande
av resurser mellan statlig och kommunal
räddningstjänst för att öka tryggheten för
både boende och besökande i vårt län.
För att göra detta möjligt så har fjäll-
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räddarna och brandkåren fått insyn och
övning i varandras verksamheter. Målet är
att kunna använda varandras resurser vid
utryckning på olyckor. Fjällräddarna har
fått en del utrustning och en Rakel-radio
för att snabbt kunna larmas vid behov, det
har även tagits fram fjällräddarutrustning
till brandkåren. Om det har skett en olycka
så är det viktigt att den drabbade får hjälp
fort, då spelar det mindre roll om det är
ambulans, fjällräddare eller brandkår som
kommer först till platsen. Huvudsaken är
att det kommer någon som kan ta hand om
den drabbade på rätt sätt.

EN DEL AV DETTA projekt har varit att åka

till Island där de jobbar efter denna modell.
Alla som jobbar som räddningstjänst, polis
eller ambulans kan kallas ut till en olycka
som första person. Det som avgör vem som
kallas beror på vilken som är närmast.
På brandstationen denna kväll så finns

fjällräddare, en polis och en man från
brandkåren. De går igenom hur man rapporterar tillbaka när man kommer först till
en olycka. Vad de ska tänka på att göra och
inte göra beroende på vilken typ av olycka
som skett och vilken information som är
viktig för en bra räddningsinsats. Det var
mycket intressant att få sitta med och lyssna, det blev några aha för min egen del.
Efter genomgången gick de runt på
stationen och tittade på vad det finns för
resurser här i Hallen och vad som ska komma hit från fjällräddningen.
Med den presentation av projektet som
jag fick så känns det som det kommer att
bli ett bra samarbete för både de som jobbar med räddningsinsatser och för de som
behöver hjälpen.
Den som vill läsa lite mer om detta kan
gå in på Länsstyrelsen Jämtlands läns hemsida och söka på sambruk.

ANNA PERSSON

FAKTA | SAMBRUK
Projektets syfte är att etablera samutnyttjande av resurser mellan statlig och kommunal räddningstjänst för att öka tryggheten för
både boende och besökande i vårt län.
När projektet är genomfört:
• Finns inarbetade samverkansrutiner mellan
den kommunala räddningstjänsten, Fjällräddningen och ambulanssjukvården
• Finns viss färdighet hos personalen i fält att
agera inom övriga aktörers ansvars-område
• Finns aktörsöverskridande larmrutiner
framtagna och prövade för de fall då detta
är tillämpbart
• Har övriga län, i första hand Norrlandslänen, haft möjligheten att ta del av resultat
och erfarenheter inom projektet.

I TYSKLAND lyckades Hitler, i början allmänt betraktad som en ofarlig fjant, på kort
tid och genom socialdemokraternas passivitet förvandla landet till en enpartistat. Den
missbedömningen och några fatala beslut
var allt som behövdes. Hitlers rivaler avrättades, socialdemokratiska ledare flydde
eller begick självmord. Judarna utnämndes
till syndabockar och rensades ut, böcker
brändes och Tyskland rustade, allt i högsta
fart. Parallellt beskrivs vår inrikespolitik
och hur Sverige förhöll sig till nazisternas
framfart. Också här fanns högerextrema
tendenser. Helsingborgs Dagblad gillade
Tysklands idéer men den tyskorienterade
kungen Gustaf V vågade skälla ut Hitler
för judeförföljelserna. Per Albin Hansson
lyckades till slut genom byteshandel med
Bondeförbundet styra upp situationen och
något så när realisera visionen om det goda
hemmet utan ”kelgrisar och styvbarn”.
Det fanns svåra problem manifesterade av
skotten i Ådalen, högerns krav på sänkta
löner och Wallenbergarnas ovilja att låna
ut pengar till den i deras ögon odugliga
regeringen. Elmbrant nuddar vid rasbiologin men deklarerar att medan Tyskland
ville uppnå den renrasiga ariern, fanns hos
tongivande socialdemokrater i Sverige
visionen om den skötsamma människan.
Socialdemokraterna har aldrig förordat rasism, skriver han, medan bondeförbundarna
gör det i sitt program från 1933.
FINANSMINISTER Ernst Wigforss framstår

som en verklig hjälte, hånad och föraktad
av motståndarna eftersom han inte var
ekonom. Han talade som en folkbildare,
beskrev den andra sidans argument för att
därefter med milda formuleringar berätta
varför de har fel. Det skulle visa sig att
Wigforss krispolitik fungerade och att
hans belackare fick tänka om. Medan den

FAKTA OM BOKEN
Författare:
Björn Elmbrant
Förlag:
Atlas
ISBN:
9789173894951
Utgiven:
2015

svenska borgerligheten önskade sig en
egen Hitler på 30-talet vore det kanske en
lycka för vår tid om en ny Wigforss trädde
fram. I varje fall önskar jag att Magdalena
Andersson läser Björn Elmbrants bok och
begrundar hans insats. Dagens ekonomer
tycks inte ha lärt något av historien eftersom de i fallet Grekland envist anbefaller
nedskärningar trots att det aldrig har
fungerat. Elmbrant hävdar att de standardmodeller de går efter varken tar hänsyn till
verkligheten eller historien.
JÄMFÖRELSEN MELLAN dagens situation,

i Europa och Sverige, och 30-talets är den
viktigaste och mest brännande frågan.
Det finns skillnader men också likheter.
Vi ser i vårt land inga uniformer, koppel
eller stövlar och vi bygger inga murar som
i övriga Europa men det rasistiska våldet
finns. Judarna i Malmö är hårt drabbade av
hatbrott men ingen är fälld. Samma gäller
bomber i moskéer och attacker mot tiggarna. Inte heller i dessa fall har skyldiga
identifierats. Syndabockstänkandet är högst
närvarande. Säpo bryr sig inte i dessa brott
som inte anses hota rikets säkerhet. Björn
Elmbrant tar upp uttrycket common sense,
anständighet, och frågar hur tokigt det
får bli innan folk reagerar. Han syftar på
bemanningsbranschens otrygga anställningar, GPS i hemtjänsten och påminner om
Bo Söderstens indelning i de närande
och tärande. Nyliberalismens ohämmade
valfrihet som sorterar bort de icke lönsamma. Kanske är måttet rågat om föräldrar
får ett sms om att hämta sina barn för att
dagiset har gått i konkurs. Björn Elmbrant
påminner oss om att inte ta demokratin för
given. Historien visar att den är skör och
lätt kan tas ifrån oss. Tydligt är budskapet
till socialdemokraterna. Stå inte handfallna
utan använd de möjligheter som finns att
presentera alternativ och fatta goda beslut.
BRITT JAKOBSSON
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KRÖNIKAN

EVENEMANG

Livskvalitet för pensionärer

D

KRÖNIKA AV KENT LIVENDAHL

et var en dag när vågorna gick höga på Storsjön. Ni vet
när västanvinden når toppnivå. Denna måndag uppgick
säkert vindstyrkan till 25 sekundmeter i byarna. Då
förstår ni sceneriet på Storsjön, höga vågor med gäss
på topparna eller helt enkelt ”sjön var stygg” som faster Anna ofta
uttryckte det!
Själv var jag hurtig och skulle ut på en promenad, styrde kosan
mot stora hamnen med avsikt att fortsätta på stigen utefter sjön för
att på det viset få lite lä. På vägen ner mötte jag paret Egervärn och
Eva hade fingrarna på mobilen för att snabbt kunna larma sjöräddningen.
– Titta på båten ute på sjön, sa Eva, hur ska det här gå?
Då får jag till min förvåning se en båt kämpa i motvind västerut, ingen liten roddbåt precis men på håll såg den liten ut mellan
vågtopparna. Det såg faktiskt ut som om man borde vara beredd att
ringa 112. Men då den såg stabil ut varje gång man såg den mellan
vågtopparna så lugnade jag mig, men följde den spänt med blicken.
Egervärns fortsatte hemåt medan jag gick ner mot hamnen. Snart
nog såg jag båten vända, bara det var ett konststycke i den höga
sjön, och få fart i medvinden. Nu var det ingen tvekan vart skepparen tänkte sig; han styrde hemåt mot en skyddande hamn. Med
full fart och vinden i aktern var båten snart i hamn och i skydd för
vinden. Vi kom ungefär samtidigt fram båten och jag.
Jag satte mig på bryggan och tre personer klev upp ur båten, alla
bekanta för mig. Skeppare och ägare till båten var Ulf Backman
och besättningen bestod av Tage Edfalk och Ulf Söderberg. De
hade varit på fiskafänge sedan morgonkvisten och ”då var sjön
lugn och fin” sa Backman. Något byte hann de få innan det blåste
upp och man måste avbryta.
Nu var de säkert i hamn och rätt som det var kom Ulf skeppare
upp på bryggan med tre konjakskupor och undrade om det skulle
passa med lite konjak. Själv kunde han inte ta något. Skulle snart
medelst bil åka på jobb. Vi, tre pensionärer, tackade förstås ja och
blev sittande en stund på bryggan, löste en del världsproblem och
smuttade på varsin konjak! Livskvalitet vill jag kalla detta!
För den båtintresserade finns det lite data om båten nedan!

... som är producent för revyn Tullmejsan
som i år sätts upp i Vigge Bygdegård.

När är det premiär?
– Det är premiär den 5 januari och vi kör
4 föreställningar.

Vi löste en del
världsproblem och smuttade
på varsin konjak
boende på Frösön. Motor en diesel-Albin AD2 på 20 hästkrafter.
Så småningom köpte Backman båten, men då hade den stått på
land ganska länge och en del trädetaljer hade ruttnat. Några tusen
arbetstimmar senare var den renoverad och i vissa stycken ombyggd och utrustad med autopilot som gör att rodret och kompassen
kompiskör. Ställ in kompassriktningen och båten håller rätt kurs
även i grov sjö. Detta var hemligheten att man till synes enkelt
kunde vända och ta sig in till den skyddande hamnen!
Ulf har med sin ombyggda snipa de senaste två åren deltagit
i Storsjötrollingen. Tävlingsnamnet är Team Kallebacken och i
besättningen återfanns i fjol dottern Linnea, sonen Magnus och
kompisen Danne Eriksson från Högsta samt schäfern Lisa.

Men vad var det för båt som gick så bra i grov sjö?
Helt enkelt en snipa tillverkad 1976 som användes i Stockholms
skärgård ända till 1988 då den kom till Storsjön, köpt av en man

Annonsera gratis på familjesidan!
Vem vill du uppmärksamma lite extra? Skicka grattishälsningar, hälsa välkommen till världen, tacka eller
uppmuntra någon du tycker om!
Skicka bild och kort text till 321ans familjesida, info@321an.se.
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Hallå där Kent Karlsson...

Hur är det att flytta föreställningen från
Hackås till Vigge?
– När föreningshuset i Hackås brann
ner och all rekvisita som vi fått ihop
under åren, från 2007 när vi började med
bygdespel, så har det varit ett tungt arbete
att komma igång. Vi bestämde att vi inte
skulle låta en brand stoppa oss från att
göra det vi tycker är kul och med mycket
stöd från alla så har vi fortsatt arbetet. Vi
bestämde oss för Vigge bygdegård, det
är en fantastisk scen och det finns många
publikplatser. Vi har tränat på IT-gården i
Hackås under hösten, det är först i slutet av

november vi flyttat träningarna till Vigge.
Är det några förändringar bland de medverkande?
– Det är samma grupp plus två nya
deltagare. Vi har en bra uppsättning med ett
bra åldersspann. För regi står Gun Bylund,
hon har jobbat med revy i många år. Erik
Magnusson har skrivit låtarna och några
revynummer, han är en ung förmåga som
kommer med nytt tänk. Blandningen dem
emellan, erfarenhet och nytänk, är en bra
kombination.
Har ni haft roligt när ni jobbat med
revyn?
– Ja, vi har skrattat mycket ända från
start. För det här är ju roligt!
ANNA PERSSON

Evenemangskalender

Annonsera gratis på 321an.se/event, där hittar du även fler evenemang.

Julmarknad
När: 19/12 11-15
Plats: Vætabacken Mattmar
Julmarknad och försäljning av Jämten.
Julmarknad i Östnårbuan
När: 20/12 16-20
Plats: Östnårbuan
Åk häst och släde till marknaden, tomten finns i
skogen, försäljare, luciatåg och Berit Andersson
som sjunger in julen.
Hårdrocksquiz
När: 26/12 19-22
Plats: Stenhammaren
Mattmar invaderas av långhåriga och läderklädda människor som håller ett roligt
Hårdrocksquiz. Inträdet kostar 100 kr. OBS:
Föranmälan krävs då antalet platser är begränsat. Anmälan på facebook eller till Jonas Staf
070-980 22 02.

Tullmejsan
När: 5, 6 8, 9 och 10 januari
Plats: Vigge bygdegård
Nu är det dags att boka
upp er för 2016-års revy.
Pris: 200 kr. Fika-, vinoch ölförsäljning.
Biljettbokning: Annica
Persson 063-77 05 18 eller
Irene Karlsson 076-79 59 608.
Musik med Bengt-Erik & Tjoppe
När: 9/1 18-20
Plats: Mötesplats Oviken
Festligt, Folkligt & Virtuost!
Medverkar gör Bengt-Eric
Norlén på fiol, Anders
”Tjoppe” Jakobsson på
fiol och Lars Ericsson på
bas/gitarr.
Inträde: 100 kr

Julgransplundring
När: 10/1
Plats: Månsåsens bygdegård
Vi dansar ut julen och plundrar granen. Tomten
kommer med julklapp till alla barn. Mer information kommer i brevlådan.
Fjösstock Winter Fest
När: 13/2 16.00
Plats: Mötesplats Oviken
Missa inte vinterns stora happening. Route45
och Mötesplatsen Oviken presenterar stolt
endagsfestivalen ”Fjösstock Winter Fest”.
Grovdôppa mâ finlir
När: 22/1 19.00
Plats: Vigge Bygdegård
Bengan Janson och Janne Krantz (Iggesundsgänget) uppträder under namnet “Grovdôppa
mâ finlir“. Förköp: 070-8164480. En fantastisk
rolig, och lättsam underhållning av två glada
musikanter utlovas.
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Resmålet är mödan värd

Hej och hopp! Nu är jag här igen…

Sätt samman bokstäverna i de blå rutorna, det ger en plats och bilden är en ledtråd. Skicka in
lösningen till oss senast den 20 januari: info@321an.se eller med post till 321an, Hallenvägen
30, 830 01 Hallen. En person vinner en trisslott.

Rätt svar i oktober var:

Naken
Seglar
Åklagarens
trumfkort

KD långt
innan
Busch

Här har
folk det
bra

Pippihem

Örnsköldsvik & Lysekil

Sno

Vinnare:

Av barn
för
sjöfart

Axel Persson, Mårdsundsbodarna
Thyra Bergqvist, Gåijetjärn
Per-Arne Ottosson, Höla

Taga av
...
Bör
hungrig Person från
Tuvalua

(Vinsten kommer på posten)

Blir
snart
stor

Innan
kontroll i
lopp

Vilket är nästa tal?

Är huggormen på
våren

Delad

Efter sår

Stiger om
våren
Släcker
törsten

Utedasset

Jag rullar

240 120 40 10 ?
Skicka in din lösning till anna@321an.se eller till
321an, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast

Inte jag

Favoritplagg för
Steve
Jobs

I Sverige
...... det
piller
Bond...

1 februari

1000 m
Plats för
mjölnare

Vårat
hav

Vems är
nålen?

Följs av
Re

Hej på
slang

Är helst
leder

Inte
rolig
Innan
Östersund

En av
de sju

Ihopsättning

Rinner

Halvtrappa

Ger mjölk

Dålig

Täppt näsa
Tågvaktare

Måste
förbli fritt

Vill PH
dansa i

Konst i GB

Behöver På glödlampa
oduschad

Överföll
Maler
sönder

Är
Fuglesang

Ger skörd

Ska ej vara
på julbordet

Är havet

Sade
kocken
argt

Gör dig
nåbar och
är numer
smart

DalarnasTidning

Slutar
med
punkt

Tidning i
norr

Ej ut

Rakt

Noras
saker är ...
Fylls vid
sport

Alfabet för
menyer

Publicist
och Hitlerhatare
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För trafiksäkerhet

Fre 15/1 13.30
Bingo

Kan en ge
kroppdelar

Bakom
skådespelare

Emil
Oscarsson
Svär man

Underhöll
Karl
Gustav
Ericsson
Innan
ofärdig
läkare

Skälvde
...
och
fasa

Kalvmamma

Datoradress

Efter do

Fre 12/2 13.30
Bingo
Ons 17/2 13.30
Underhållning med nya kantorn
Ons 24/2 11.00
Andakt Fjällvinden
Ons 24/2 13.00
Daglediga
Fre 26/2 13.30
Bingo

Tis 9/2
Vi bjuder på semlor

Mäter
rörelse

Åi
Haparanda
Kommun

Foppaunderlag

Ons 27/1 13.00
Daglediga
Fre 29/1 13.30
Bingo

Bör alla få
Honungsbonde

Omodern
gräsklippare

Ons 13/1 13.30
Julgransplundring

Ons 27/1 11.00
Andakt Fjällvinden

Bra att ha
till vintern

Är ofta
365

Mån-Ons Terapi 11.00. Börjar den 11/1
Boule Tis och Fre 15.30 Hallgården. Börjar den 12/1
Sittjumpa Tors 10.00. Börjar den 14/1

Med reservationer för ändringar.

Kan vittne
av skurk

AB i
Tyskland

Jeanstyg

Stationsperson
De syns
inte

Dansk
public
service

Egoord

Äldrecenter
JANUARI

Skog som
bör skyddas

Mandelas
rörelse

Misstanke Kvarlevor

KORSORDSKONSTRUKTION: STORSJOBYGDENS.SE | FOTO:DAHLFORS.COM

Först
och sist i
alla

Trisslotter till tre som har svarat rätt!

Kultur
på stan

Ädelstenar
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AVSLUTNINGSVIS

”Med oss är Gud – med honom vi.”
Vi har fått uppleva en väldigt orolig höst i världen. Krig,
flyktingkatastrofer och nu senaste tiden terrorattentat. Frågorna kommer:
Vart är vi på väg? Vilken framtid går vi till mötes?
Jag skriver detta i adventsveckan. Det känns lite speciellt att läsa de
välkända orden från Sakarja:
Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken…
Vi vill ju ha fred, lugn och ro!
När du läser detta har det gått ytterligare några veckor. Mycket kan ha hänt
i världen och i ditt liv under den tiden. Och så ska vi på nytt fira jul och
nyår. För många efterlängtade helger med ledighet och möjlighet att få
träffa nära och kära. Men inte för alla. Idag är det många som har fått lämna
sina hem och fly hals över huvud.
De är långt borta från sina nära och kära.
Julevangeliet berättar att Jesus också fick känna på det livet.
Han blev flykting. När han skulle födas saknade de tak över huvudet.
Det var för väl att värdshusvärden visade medmänskliget och ställde sitt
stall till förfogande så att Jesus i alla fall fick födas ”inomhus”.
Det kan få tala till oss att också vi kan visa medmänsklighet och öppna upp
för människor på olika sätt: att ge tak över huvudet, ge av vår tid,
vårt engagemang och våra pengar till människor som behöver det så
innerligt väl.
Vi står inför ett nytt år. Hur ser framtiden ut? Det vet ingen.
Vi kan planera och skriva in i den nya almanackan.
Men planerna kan omkullkastas av olika anledningar – både på grund av
skeenden i den stora världen och i min närmaste omgivning.
Mina tankar vandrar tillbaka till den scoutgrupp i kyrkan som jag var med i
som barn. Vi brukade avsluta varje samling med att ge lösen:
Med oss är Gud – med honom vi!
Det känns ändå gott att få möta framtiden med Gud och andra människor.
God jul och gott nytt år!
Önskar Ulf Persson, präst.
Under veckorna 28 december-24 januari har församlingen glädjen att få
ha Maria Kjellgren hos oss som prästpraktikant. Hon kommer att finnas
med i gudstjänster och verksamheter under perioden.
Vår öppna verksamhet
Mini-UC, fritidsgård för årskurs 3-5 Start vecka 2
Mörsil, Centrumhuset - onsdag 13.30-15.30.
Tina Nilsson & Joanna Eklund 076-119 19 46
Hallenhäng, fritidsgård för årskurs 3-6 Start vecka 2
Hallens församlingshem - torsdag 13.30-15.30.
Joanna Eklund & Marie Lundholm 076-119 19 47
UC–Ungdomscafé, fritidsgård för årskurs 6 och uppåt Start v. 2
Mörsil, Centrumhuset - tisdag och torsdag 17.00-20.00.
Tina Nilsson & Joanna Eklund 076-119 19 46
Barnkör, för 6-åringar Start 11 februari
Hallens församlingshem, torsdag 13:30-15:00
Vi avslutar med en kördag och vårkonsert tillsammans med
Mörsilbarnen 28 maj.
Elisabeth Nygårdh Lundhag, 0647-146 64
Sång & musikkyrkis för barn 0-3 år medföljande vuxen.
Sista onsdagen varje månad i Hallens församlingshem kl 12.00-13.00
MötesPlats Mörsil För alla åldrar. Start i slutet av januari
Mörsil, Centrumhuset - onsdag 18:00-21:00 Fika till självkostnadspris.
Kerstin Strömberg & Joanna Eklund 076-119 19 46
Dagledigträff, för alla som vill oavsett ålder.
Hallens församlingshem - sista onsdagen i varje månad
13.00-15.00. Sopplunch 40:-, olika program och andakt.
När dagledigträffen rundats av finns det möjlighet, för den som vill, att
stanna kvar och sjunga en timme.

Välkommen på gudstjänst!
Torsdag 24 december julafton
13.00 Krubbgudstjänst i Hallens kyrka. K.S
23.30 Julnattsmässa i Mörsils kyrka. K.S
Fredag 25 december juldagen
06.30 Julotta i Marby kyrka. U.P
08.00 Julotta i Mattmars kyrka. U.P
Lördag 26 december annandag jul
11.00 Julandakt på Fjällvinden. K.S
12.00 Gudstjänst i Hallens kyrka. K.S
Söndag 27 december
11.00 Gudstjänst i Mattmars kyrka. U.P
Fredag 1januari Nyårsdagen
11.00 Gudstjänst i Mörsils församlingehem. K.S
Söndag 3 januari
11.00 Mässa i Hallens församlingshem. K.S
Onsdag 6 januari Trettondagen
18.00 Gudstjänst på Ocke bygdegård.
Västjämtarna spelar. Servering. U.P
Söndag 10 januari
11.00 Mässa i Marby sockenstuga. U.P
Söndag 17 januari
11.00 Gudstjänst i Hallens församlingshem.
Kyrkkaffe. U.P
18.00 Mässa i Mörsils församlingshem. U.P
Söndag 24 januari
11.00 Mässa i Mattmars kyrka. U.P
Onsdag 27 januari
12.00 Sång & musikkyrkis i Hallens f-hem.
13.00 Dagledigträff i Hallens församlingshem.
Söndag 31 januari
11.00 Mässa i Hallens församlingshem. K.S
Söndag 7 februari
11.00 Gudstjänst i Marby kyrka.
Onsdag 10 februari
18.00 Askonsdagsmässa i Hallens församlingshem.
Söndag 14 februari
11.00 Mässa i Mörsils församlingshem.
Söndag 21 februari
11.00 Mässa i Mattmars kyrka.
Onsdag 24 februari
12.00 Sång & musikkyrkis i Hallens f-hem.
13.00 Dagledigträff i Hallens församlingshem.
Torsdag 25 februari
Kl. 19.00 Konsert i Mörsils försmlingshem
Med Tibble Transsibiriska.
Söndag 28 februari
11.00 Mässa i Hallens församlingshem.
Med reservation för ändringar se annons i ÖP &
LT och på vår hemsida.

Se även vår kalender på:
www.vastrastorsjobygden.se
Vår växel/expedition har öppet:
Mån, ons och tor 9 -12.
0647-146 50
E-post: vastrastorsjobygden.forsamling@svenskakyrkan.se

Mitt liv med loppiskungen
KRÖNIKA AV BRITT JAKOBSSON

V

änskap kan vara väl så hållbar som äktenskap och
kärleksförhållanden. Det började med att jag skickade
några dikter till personen jag ville komma i kontakt
med. Han var ju estradpoet och skådespelare och det
visade sig att vi hade ett starkt gemensamt intresse, den jämtländska dialekten som var mitt modersmål och hans passion. Vi startade
lite lätt med att översätta världslitteraturen, Shakespeare och
Ekelöf, och ådrog oss en hel del kritik för detta. Man ansåg att vi
genom vårt tilltag vanhelgade de stora mästarna. Inte alla. Tomas
Tranströmers levnadstecknare, Lennart Karlström, ville gärna att
vår översättning av strofen ”Mitt i livet händer det…” skulle bli ett
bevis på att Tranströmer blivit översatt till ännu ett exotiskt språk.
Jag delade inte min väns stora förtjusning i second handbranschen,
loppis enkelt uttryckt, men det blev ändå min räddning i en kris
i mitt liv. Inte bara den jag älskade försvann utan också möbler,
lampor och allt möjligt som varit vårt men nu plötsligt bara hans.
Hemmet gapade tomt men min vän kom till undsättning. I hans
välförsedda lager fanns de saker jag behövde för att kunna fortsätta
mitt liv. Hans hustru skrev lite diskret ”Tillhör XX” på undersidan
men det är inget jag tänker på i vardagslag. Jag tänder lamporna
och livet går vidare.
En gång gjorde jag misstaget att samåka med min vän ner till
Stockholm och det blev en lång resa med många avstickare. Ändå
överväger det positiva. När han en dag uppenbarade sig i en snygg
kamelhårsulster, sa jag spontant: ”En sån vill jag också ha!” Nästa
dag hade jag den till ett överkomligt pris. Märkligt nog fick vi
exakt samma livshotande sjukdom på nästan samma ställe och
dras med biverkningar efter kraftfulla behandlingar. Att kunna tala
om våra problem och dela plågorna stärkte vänskapen ytterligare.
Några fnurror har uppstått men banden håller.

När han en dag uppenbarade sig i en snygg
kamelhårsulster
rättsaktivister? Jag värjde mig. Den ska väl din fru eller dina döttrar ha? Nej, det vill de inte. När min dotter sa ”mamma, den vill
jag ärva!” kom dock sanningens minut. ”Den dag du dör, hämtar
jag pälsen och då tar jag kökslampan också!“
Visst, så är det. Allt är bara ett lån. Pälsen ligger tills vidare i soffan och älskas av hundar och barnbarn.

En vacker dag kom min vän med en minkpäls, väldigt vacker men
hur populärt är det att uppträda i ett skinn som värnas av djur-
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Fira en aktiv jul
tillsammans med oss!
Under jul- och nyårshelgerna laddar vi med massor
av sportiga erbjudanden i anläggningen såsom
Bowling, Bad, Volleyboll, Badminton, Pingis,
Mini- innebandy m.m.. Information om priser och
upplägg hittar du på vår hemsida.

Fikasugen? Gott och nyttigt fika finns självklart att köpa i caféet
och vardagar serverar vi dagens lunch som vanligt mellan kl. 11 - 14!

OVIKEN.SE | 0643- 100 50
Besöksadress: Gräftåvägen 9, 830 24 Oviken
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