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Ledare:
Bäste läsare.
Vad betyder kultur för dig? För mig betyder det att
odla, att växa, att glädjas åt vårt arv och att upptäcka nytt. I Bräcke kommun gror kulturen och är
en kraft att räkna med, det syns i det här numret
av Vi och vårt Bräcke. Vi satsar extra pengar på
kulturskolan och den nya formen för kulturbidrag
har resulterat i en mängd kulturarrangemang
spridda över hela kommunen. Det är väl värt att
fira, och ett bra steg mot Bräcke kommuns vision.
I år firar vi också val och tillfället att använda vår
demokratiska rösträtt. Det kan kanske kännas
självklart, men demokratin fungerar inte överallt
och absolut inte av sig själv. Var med och lägg
din röst vid höstens val, men stanna inte där
utan passa på att dela med dig av dina åsikter vid
samråd, på utvecklingsmöten eller genom medborgarförslag till kommunfullmäktige. Då växer
demokratin.
För kultur kan också betyda värderingar och identitet, en anda. Jag vill tro att det finns en speciell
Bräckeanda, en kultur av att utvecklas och gå sina
egna vägar, att visa respekt för varandras olikhet,
en tro på att allt är möjligt. I Bräcke kommun
kan man bo i Gastsjö och arbeta som illustratör. I
Bräcke kommun kan man skapa en båthamn med
ideellt engagemang. I Bräcke kommun kan man
forma sin egen framtid.
Sven Åke Draxten,
Kommunstyrelsens ordförande

Föreningslivet
tar ett steg till
Hela 16 föreningar i Bräcke kommun
har anmält sig till utbildningen ”Ett
steg till” i syfte att utveckla sin verksamhet och få fler aktiva medlemmar. Först ut är Revsunds PRO och
Revsunds Hembygdsförening.
− Träffarna ger oss tillfälle att vara
kreativa och prata om andra saker än
på ”vanliga” möten. Metoden som vi
lär oss att jobba efter kan vi ha nytta
av i andra sammanhang också. Det
här är jättebra, säger Rut Norrman
från hembygdsföreningen.
Arbetsmetoden går bland annat ut
på att identifiera vad man vill bli bättre på. Revsunds Hembygdsförening
vill till exempel bli bättre på att skylta
och marknadsföra sig så att ännu fler
hittar till skol- och bygdemuseet och
dess servering mitt i Gällö, eller till
aktiviteterna på Knutsvallen invid
E14.
Text och foto: Mi Edvinsson
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– Vi hoppas på att få fler aktiva medlemmar, säger Rut Norrman som är medlem i
både Revsunds Hembygdsförening och Revsunds PRO.

Snabbt bredband
för alla på biblioteket
Bräcke kommuns vision
I framtidens Bräcke kommun lever alla, oavsett
ålder kön eller etnisk tillhörighet ett rikt, jämställt
och bra liv, är delaktiga och välinformerade deltagare i vårt rika föreningsliv och i utformningen av
en god kommunal service.
Den starka framtidstron gör att vi tillsammans
vågar ta de initiativ som krävs för att vi alla skall
få en bra tillvaro. Samverkan med andra är ett honnörsord.
Genom sitt läge mellan Östersund och Sundsvall
och goda kommunikationer har våra bygder blivit
attraktiva att bosätta sig i. Vårt centrala läge i den
nya regionen har givit underlag för en väl utvecklad
service och infrastruktur.
En välkomnande befolkning hälsar alla inflyttande att delta i det rika fritids- och kulturlivet i
våra bygder.
Nya och gamla näringar utvecklas i en entreprenörsanda som blivit Bräcke kommuns varumärke.
Det privata näringslivet och det offentliga samverkar
på ett sätt som gör kommunen till ett föredöme i
landet.

Att ha dator och Internet har blivit en
självklarhet. Det uträttas bankärenden, köps resor och görs affärer med
begagnade prylar som aldrig förr i
cyberrymden. Resor och banktjänster är dessutom billigare på Internet.
Man får dock inte glömma att det
fortfarande finns många människor
i Sverige som inte har tillgång till
Internet. För dessa finns biblioteken
som en räddare i nöden.
– Många har datorer, men inte
fungerande bredband där de bor. Här
finns gratis Internet och snabbt bredband för alla, och man kan också få
hjälp om man är en ovan användare,
säger Loulou Westlund på biblioteket
i Kälarne.
På rasterna använder skoleleverna datorerna för sociala medier
och spel. På kvällarna kommer de
äldre medborgarna för att scanna av
Blocket efter fynd, betala räkningar
eller släktforska i kyrkböckerna som
numera finns på nätet. För folk på
resande fot är bibliotekens datorer
också ovärderliga.
– Under sommaren kan vi aldrig ha
semesterstängt över ett månadsskifte.
Då kommer turisterna för att se till
att deras räkningar blivit betalda,
säger Loulou.
Text och foto: Mi Edvinsson

– Bibliotekens Internet och databaser används av många. Personalen hjälper gärna
till om det är någon som känner sig osäker, säger Loulou Westlund.
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På Gång:
Ett axplock ur evenemangskalendern På Gång.
Fler evenemang och mer information om
evenemangen hittar ni på www.bracke.se Turism
eller hämta evenemangskalendern ”På Gång” på
Turistbyrån. Turistbyrån, tel 0693-10 000.
Ångbåten Alma, tvåtimmarsturer
Söndagar kl. 12 och onsdagar kl. 18 från Stavre
brygga 27 juni–29 augusti.
Kolbullekvällar på Lillsandsvallen i Rissna
29/6, 6/7, 13/7, 20/7 kl. 18.30.
Bingo på Torpet i Bräcke
30/6, 14/7, 28/7, 11/8, 25/8, 8/9, 22/9
Väntbingo kl. 18.30. Bingo kl. 19. Servering.
Vägkyrka, Håsjö gamla kyrka
Öppet 4/7–1/8 kl. 11–18. Guidade turer.
Andakt kl. 18. Håsjögårdens sommarcafé öppet
samma tider som kyrkan.
Källbergsgrottan Guidade turer under perioden
1/6–31/8 måndag till fredag.
Bokning och info tel. 070-565 82 64.
MIDSOMMARFIRANDE 25 JUNI

Ta Ungdomschansen!
Är du ung och vill förverkliga en idé eller dröm tillsammans
med andra ungdomar? Då ska du kontakta Susanne Persson
på ”Ungdomschansen”.
Ungdomar hamnar ofta i skymundan
då det ska byggas och planeras på
landsbygden. Nu ska det bli ändring
på det! I projektet ”Ungdomschansen”
får ungdomar i bl.a. Bräcke kommun
en möjlighet att förverkliga sina idéer
och drömmar.
– Ungdomar mellan 13 och 25 år
kan söka upp till 15 000 kronor för
att själva utforma och driva aktiviteter. Det kan vara en skateboardramp,
en festival, ett LAN i en bygdegård,
webbradio, ja, nästan vad som helst,
säger ungdomscoachen Susanne
Persson.
Ett villkor är att ungdomarna hittar
lika mycket finansiering från annat
håll – genom exempelvis sponsring,
biljettintäkter och egen arbetstid.
Susanne kommer att hjälpa till
med ansökningar, stötta och inspirera, fixa kontakter och hjälpa till
med annat som behövs.

En av tankarna med projektet är
att ge ungdomar en chans att driva
projekt och att se att det går att
påverka och förändra.

Text och foto: Per Trostemo

ansökan om uppehållstillstånd vanligen behandlas. Uppdraget innebär
att:
• Att företräda barnet i sammanhang såväl personligt, ekonomiskt som rättsligt.
• Att ha ett genuint engagemang
för barn/ungdomar och god kännedom om svenska förhållanden.
Godmanskapet kvarstår tills barnet
är myndigt, varaktigt lämnar Sverige
eller tills någon anhörig tar på sig

6/7 Kälarne, Blues ”Rich Harper band” på Hotell
Östjemten kl. 19.30.
8/7 Åkerviken, Kolbullekväll med uppträdande
kl.18.

11/7 Flatnor, Familjevandring längs Jämt-Norge
leden (pilgrimsleden) Start kl 10.
12/7 Sösjö, Sommarcafé i Bystugan och fotoutställning kl. 11–14. Kulturafton med jazzmusik
kl. 19.
13/7 Bensjö, Jazzafton, Håttgubbans 10-manna
med vokalist kl. 19. Servering.
13/7 Väster-Övsjö, Allsång med á Barbro
och melodikrysset, musikanter och gäster på
Hembygdsgården kl. 19. Konstcafé på Övsjö
bygdegård kl. 11–17.

Ungdomscoachen Susanne Persson.

KONTAKT:
www.ungdomschansen.se
susspersson@gmail.com
mobil Susanne 072-245 51 91

14/7 Hällesjö, Dans på Furuviken till Perikles
kl. 20–24.
15/7 Hunge, Hunge Kvarn & Kraft kl. 10–14.
Malning av kornmjöl. Kaffeservering.
17/7 Rissna, Rissnadagarna. Marknad och loppis vid Zenit kl. 11–15.
17–18/7 Bräcke, Bräcke Marknad vid båthamnen kl. 10.
19/7 Sörbygden, Hembygdsdagen kl. 13.
Servering, försäljning, underhållning.
Kvällsauktion kl. 17. Visning kl. 16.

God man sökes
Årligen kommer ett hundratal asylsökande barn på flykt till Sverige,
utan legal vårdnadshavare. Bräcke
kommun har tecknat avtal med
Migrationsverket om mottagande
av ensamkommande barn i åldern
16–18 år. Kommunen ansvarar för
barnens omvårdnad och boende.
Bräcke kommun söker därför Gode
män till ensamkommande barn. En
God man tar hand om ensamkommande flyktingbarn under den första
och oftast svåraste tiden. Då barnets

EVENEMANGSTIPS!

10/7 Torsäng, Sundsjöslingan, en cykeltur runt
Sundsjön ca 2,6 mil. Ingår i Jämtklassikern. Start
kl 10–11.

FAKTA OM
UNGDOMSCHANSEN:
•M
 inst tre ungdomar i åldern 13-25
år ska ha en gemensam idé
• Ungdomarna ska själva vara engagerade i planering och utförande
• Projektet ska vara öppet så att alla
känner sig välkomna
• Ett projekt kan max vara 6 månader långt
• Stöd till drift av ordinarie verksamhet lämnas inte
• Ungdomschansen drivs av Leader
Mittland med pengar från EU,
Jordbruksverket och lokala offentliga finansiärer

Bräcke Midsommarfirande på Torpet kl. 11–14.
Gällö Midsommarfirande på Hembygdsgården
kl. 12–15.
Hällesjö Midsommarfirande på Hembygdsgården
Åbrobacken.
Pilgrimstad Midsommarfirande vid Pilgrims
källan, se www.pilgrimstad.se
Rissna Midsommarfirande i fäbodsmiljö på
Lillsandsvallen, kl. 14.
Sörbygden Midsommarfirande vid Tossengård
kl. 13.
Västanede Midsommarfirande vid gamla skolan
kl. 13.

21/7 Hällesjö, Furuviken 40 år! Kl. 20–02 Dans
till Jannez. Trollkarlen Peter Varg från Piteå.
23/7 Albacken, Byklassikern, simma kl. 15.
Start och mål vid Notåvallen. Vinorientering kl. 19.
förmyndarskapet. Uppdraget arvoderas oftast enligt timtaxa och i de
flesta kommuner betalas arvodet ut
månadsvis. Överförmyndaren beslutar om storleken på arvodet.
Du som är intresserad av den här
typen av uppdrag är välkommen att
kontakta Överförmyndarexpeditio
nen på tel 0963-161 08 för mer information.

24/7 Stavre, Stavredagen. Marknad, kakkalas,
pub, café och grill.
7-8/8 Flatnor, Hantverksdagar i och runt
Bodsjö Prästgård.
7/8 Nyhem, Nyhemsdagen. Marknad, knallare och olika aktiviteter. Flaskrace på kvällen.
Medlemspub med ”En man kort” kl.18–02.
12/7 Grimnäs, Allsångskväll med Lasse, Roland
och Mimmi på Karl Knutsvallen kl.18. Servering.
21/8 Revsund, Årets Huldra på Revsundslogen.
28/8 Bräcke, Höstmarknad med spelmansträff
på Hembygdsgården på Torpet.
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Tystnadens
musik gör gott
i själen
Kyrkorummet är en bortglömd plats där lyxvaran
tystnad fortfarande finns. I sommarens stora kulturmanifestation kommer tystnaden även att ta
sig konstnärliga uttryck. Sång är ett av dem.
Som människor i det moderna samhället
bombarderas vi av ljudintryck som får vår
tillvaro att upplevas än mer stressande.
Det spelar, blippar, ringer, slamrar, och
sorlar överallt runt omkring oss. Tystnad
är idag en bristvara som kan vara svår att
finna. I Jämtlands och Härjedalens kyrkor
finns den fortfarande, men de sammanlagt
40 000 sittplatserna står sorgligt tomma.
De flesta dagar är det bara en solstrimma
och ljudet av vinden som finner sin väg in
genom de vackra fönstren.
Detta ville Rolf Anderzon göra något
åt. Han ville göra människor uppmärksamma på att det faktiskt finns väldigt
gott om vackra rum som erbjuder den
positiva tystnad som många längtar efter.
Tillsammans med sin fru Kajsa Willermark
leder Rolf nu projektet Själars boningar
som kommer att mynna ut i en mångkulturell, länsomfattande manifestation den
25:e juli i år. Målet är att fylla kyrkorna
med folk för att uppleva tystnaden, eller
rättare sagt olika tolkningar av den.
– Vi har bjudit in konstnärer, musiker,
författare och andra kulturutövare – en till
varje kyrka – till att skapa något på temat
tystnad. Det finns ju olika sätt att illustrera
tystnad. Tystnad kan ju ibland vara öronbedövande, säger Rolf lite kryptiskt.
Astrid Domino, sångpedagog från
Brunflo, har bjudits in att ansvara för
Revsunds kyrka. Hon tar med sig damkören Alma, som hon själv sjunger i, och
tycker att det ska blir spännande att försöka tolka tystnad.
– Allt är fortfarande bara på tankestadiet, men vi kommer ju i alla fall inte att

Astrid Domingo ska tolka tystad tillsammans
med kören Alma. Det blir med andra ord inte
särskilt tyst.

stå tysta… Men man kanske kan lyfta fram
pauser på ett annat sätt, och våga vänta
så att tystnaden får utrymme. Jag skulle
nog vilja skapa en eftertänksam stämning,
säger Astrid.
Som en extra manifestation för den
positiva tystnaden, kommer människorna
i alla de 68 kyrkorna inledningsvis sätta
sig ner i bänkarna vid exakt samma klockslag och vara tysta en stund. Där efter ges
kulturen plats för sina tolkningar.
En annan och mer bestående del av
projektet Själars boningar är en bok med
vackra bilder och texter som är tänkt att
ge en känslomässig upplevelse av länets
vackra kyrkorum. Kort sagt en guide till
platser där man kan slå sig ner och njuta
av tystnaden.
Text och foto: Mi Edvinsson

I kyrkorummet finns härlig tystnad för stressade människor.

25 juli händer detta i Bräcke kommun:
Revsund kyrka: Damkören Alma gör sin fyrstämmiga tolkning av tystnad.
Bräcke kyrka: Tonsättaren Gina van Dam. ”Med trummors kraft sjunger vi ut
vår inre tystnad” – en interaktiv performance med trummor, sång och poesi.
Nyhems kyrka: Konstnären Erika Bengtsdotter. Konst att njuta av utomhus i
sommarkvällen.
Sundsjö kyrka: Konstnären Johanna Bahlenberg. ”En känslofylld och tankeväckande upplevelse i färg och form.”

Softa ofta i önskad grönska
Efter flera års försök fick elevrådet lön för sin möda: Löfte om en bättre skolgård.
− Elevrådet har jobbat för en skolgård
i flera år. Det känns bra att vi nu har
åstadkommit det som ingen annan hittills
lyckats med, säger Elvira Pettersson, elevrådsrepresentant i åttan.
Lite gräs och ojämn asfalt som flyter
ut mot en gata och en parkeringsplats är
den utomhusmiljö som eleverna i årskurs
7-9 haft att tillgå sedan de flyttade in i nya
lokaler i Bräcke Folkets Hus. Eleverna har
inte varit nöjda.
− Vi har försökt att prata med både rektorn och politiker, men det har inte gett
något och vi har känt oss ignorerade. Inte
förrän vi bjöd in Liv började det hända
något, berättar Elvira.
Liv Markström jobbar med ungdomsfrågor i Bräcke kommun. Hon har lyssnat
på ungdomarnas önskemål och sett till
att elevrådet även fått träffa kommunens
teknik- och infrastrukturchef och ordföranden för Folkets Hus för att diskutera

vad som kan vara möjligt och rimligt. I
2010 års budget, avsattes 250 000 kronor
till skolgården.
Elevrådsrepresentanterna har samlat in
förslag från alla klasser och gjort en skiss
över hur de vill att den nya skolgården
ska se ut. Mer gräsmatta, fler bänkar att
”softa” på, en jämn asfaltyta med linjer för
olika bollspel och en häck som avgränsning ut mot gatan är sådant som står på
önskelistan. Och gungor är ett måste, även
för högstadieelever.
− Det är jätteskönt och avslappnande att
sitta på gungor och prata, förklarar Elvira.
Vi vill ha ett mysigt ställe att vara på när
det är fint väder. Nu sitter vi bara inne.
Om allt går som planerat ska den nya
skolgården vara färdig till hösten.
− Nu förstår våra kompisar att vi faktiskt gör något i elevrådet, säger Elvira Petterson
(t.v.) som är taggad att ta itu med nya frågor. Alva Blomqvist i sjuan gläds också åt den
nya skolgården.

Text och foto: Mi Edvinsson
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– Det här är mina ”soffhundar”, fast de följer gärna med på skogspromenad, säger Annakarin.

MED HJÄRTAT I NATUREN
OCH PENSELN I HAND
Illustratören Annakarin Wennerberg är på jobbet när hon är hemma. För att skapa behöver hon
lugn och ro, gott om utrymme och närhet till naturen. Huset i Gastsjön har allt.
Har du någon gång bläddrat i en bok om
norrländska skogar, eller stått framför
en informationsskylt i ett av vårt läns
naturreservat, kan det hända att du har
mött Annakarin Wennerbergs förtrollande
illustrationer. Med mild akvarellfärg ger
hon nytt liv åt den grånade ladan, lyfter
fram orkidéblommans fascinerande detaljer och får bilderna att nästan dofta som
granskog i försommarvärme. Sedan drygt
elva år tillbaka bor Annakarin i Gastsjön,
precis så nära skogen som hon vill.
– Förr målade jag mycket utomhus,
men det är ganska bökigt, så numera hämtar jag hem mina motiv med kamera. När
det handlar om att illustrera faktatexter,
är det mycket noga med detaljerna - att
det är verklighetstroget, att träden har rätt
ålder och sådana saker, säger Annakarin.

Med hjärtat i det vilda
Annakarin kommer ursprungligen från
Sundsvall. Konstskola har hon i bagaget,
men tecknandet och målandet var länge
bara en hobby. I arbetslivet har hon provat allt från plastfabrik till vård, men inte
förrän hon praktiserade hos en illustratör,
fattade hon beslutet att starta eget. Kort
där efter flyttade hon till Gastsjön. Det
passar henne bra.
– Jämtlands vilda natur har alltid attraherat mig och här i Gastsjön är det
tyst och lugnt och gott om utrymme. Det
behöver jag för att kunna jobba, säger
Annakarin.
Det har gått bra för Annakarin.
Beställningsjobben flyter in från hela

Sverige, men som för de flesta frilansare
handlar det om att få ihop till brödfödan.
Sällan kan man välja sina jobb, vilket
också innebär att Annakarin får uppgifter som är ganska styrda och inte kräver
hela hennes konstnärlighet. Kartor, till
exempel.
– Visst kan jag längta efter att måla helt
fritt, men även beställningsjobb är utvecklande och jag får ju mitt akvarell- och blyertsbehov tillgodosett. Roligast är förstås
när jag får fria tyglar att illustrera en text
efter eget huvud. När hjärtat är med, blir
resultatet allra bäst, säger Annakarin.

mycket växter som trängs i fönstret. Själva
arbetsrummet är ganska spartanskt, med
ett stort arbetsbord där penselburkar och
färglådor står redo. Solen lyser in genom
fönstret, och det är inget som stör. Här
kan man höra sig själv tänka.
– Friheten att kunna jobba här hemma
betyder mycket för mig. Jag slipper åka en
massa mil varje dag, och jag kan jobba när
och hur jag vill. Men ett riktigt bredband
skulle underlätta. Det mobila bredbandet
fungerar inget vidare i Gastsjön, och om

jag har stora bilder att maila får jag åka
bort till stugan där täckningen är bättre,
berättar Annakarin.
Att arbeta hemma betyder att Annakarin
kan ta paus när hon vill och gå ut i vårsolen med sina hundar. Inom lagom promenadavstånd ser hon isen släppa taget om
sjön, hur flyttfåglarna anländer en efter en
och hur naturen får mer liv för varje dag.
Inte alla konstnärer får leva så nära sina
favoritmotiv.
Text och foto: Mi Edvinsson

Friheten att jobba hemma
För att bredda sig och prova något nytt,
gick Annakarin för en tid sedan den
3-åriga industridesignerutbildningen vid
Mittuniversitetet i Sundsvall. Här handlade det lika mycket om teknik och funktionella lösningar som konstnärlig utformning. Utbildningen resulterade i en smidig
vedhämtare i svart plåt, hjulförsedd och
med läckert kråkmönster. Ja, det blev faktiskt en hel liten kollektion med praktiska
saker för hemmet som nu tillverkas och
ska säljas på årets Expo Norr.
– Att göra praktiska saker för människor
är kul! Fast det var svårt att hålla i hela
processen själv med finansiering och allt.
Men jag skulle absolut kunna tänka mig
att göra mer i den vägen.
På övervåningen i det gamla huset i
Gastsjön har Annakarin sin arbetsplats.
Rummet närmast trappan är stort, med
välfyllda bokhyllor, skira gardiner och

Arbetsuppgifterna varierar.
Ibland målar Annakarin Jämtlandsskåp på beställning.
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DEMOKRATI.
Ett vackert ord som står för frihet, medbestämmande, oberoende och en rad andra grundläggande
värden. Många tar demokratin för given. Vi tänker kanske inte alltid på att demokratin är en förutsättning för vårt ”fria liv”. Många människor som kommer från andra länder vet vad det innebär att
leva i ett ickedemokratiskt land. När de kommer till Sverige, kanske som flykting från krig och
diktatur, blir det ofta ett omtumlande möte med det svenska, demokratiska samhällssystemet.
Vi har låtit några internationella medborgare i Bräcke kommun ge sin syn på demokrati.
Text och foto: Per Trostemo

DENIS SMIRNOV, byggnadsarbetare
från Ryssland, studerar i Bräcke

ALI SOROUSH MIRZAD, flykting från Afghanistan, via Iran.
– Iran är ju också en demokrati men religionen står över
allt. Iran är ett riktigt muslimskt land. Demokrati står för
lite olika saker i Sverige och Iran. Jag tycker att Sverige
har en mycket bra demokrati men inte helt perfekt. Det

är jättebra att jag själv kan välja vilket fotbollslag jag vill
spela i, men friheten måste också innebära att man har
respekt för andra religioner. Yttrandefriheten får inte
göra att man kan skymfa andra.

– I Ryssland lever mycket kvar från den gamla Sovjettiden,
staten har ett öga på allt som händer. Alla utlänningar som
besöker den del av Ryssland där jag bor måste registrera
sig på ett hotell, även om dom bor hos vänner. Polisen
och säkerhetstjänsten vill ha koll på allt. I Ryssland är
det också så, att man kan köpa sig frihet. Exempelvis om
man kört för fort och fått böter. Jag uppskattar den frihet som finns i Sverige och att det är så mycket man får
bestämma själv.

JOHANA PEREZ, flyktingsamordnare,
kommer från Nicaragua

ISKANDER NAGADJOV, advokat, flykting från Uzbekistan
– I Uzbekistan jobbade jag mycket med att hjälpa kristna
minoriteter. Det är förbjudet att tro på gud och alla bönemöten måste ske i smyg. De som upptäcks arresteras. Jag
förföljdes och hotades av polisen och måste till slut fly
från mitt hemland.

– Här i Sverige fortsätter jag att jobba i kristna organisationer och den frihet som finns här är ovärderlig.
Varje dag som jag får vara här så säger jag: ”Gud, tack
så mycket!”

– Jag minns hur de vuxna måste gå till duschutrymmet för
att våga prata om känsliga politiska frågor av rädsla för att
bli avlyssnad. Polisen avlyssnade allt och det var förbjudet
att prata om sandinisterna som var motståndare till diktaturen i Nicaragua. Folk fick heller inte samlas på gator och
torg och vi barn fick knappt gå ut för det var för farligt.
– Det som är så bra med Sverige är att man fritt får
bestämma vilken grupp man vill tillhöra, till exempel religiöst och politiskt. Men många personer som levt under
icke-demokratiska former har svårt med omställningen
till den svenska demokratimodellen. Det tar tid att förstå
att man själv har en bestämmanderätt och att staten inte
alltid blandar sig i det privata livet.
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Vad tycker åttorna? Mer
Upplever du att du kan påverka din skoltid och din fritid?
Text och foto: Liv Markström

kultur i
skolan
Bidraget gav kommunens
högstadieelever möjlighet
att få både danskurs med
Danspatrullen och inträde
till musikalen Hair. Nästa
år får också årskurs 4-6 ta
del av kulturpengarna.

JASMINE SÄVSTRÖM,
Pilgrimstad

THERESE HAATAJA, och SANNA RENSTORP, Bräcke

– I skolan går det att påverka. Om
man är en grupp som pratar med en
lärare, så pratar läraren med rektorn
och hon bestämmer. Men hur man
påverkar utanför skolan vet jag faktiskt inte.

– Nej, jag vet inte om vi kan
påverka något. Det är dom på
kommunen som har makt och
bestämmer.
– Jag vet inte riktigt hur vi kan
påverka. Jag tycker att eleverna

ska få komma med förslag på
aktiviteter på ungdomsgården
och att vi får riktiga svar om
vi frågar kommunen något. Nu
händer ingenting om vi kommer
med förslag.

Under det läsår som snart är till ända, har årskurs 7-9 i Bräcke kommun fått njuta av extra
kulturupplevelser genom bidraget Skapande
skola. Efter en ny ansökan, blir det till hösten
130 000 nya kronor att fördela på årskurs 4-9.
Skapande skola är till för att öka möjligheten till kulturella och konstnärliga uttryck
i årskurs 4-9, allt enligt de skrivningar som
står tryckta i gällande läroplan. Pengarna får
inte användas till sådant som ingår i skolans
ordinarie budget, utan är öronmärkta för kulturföreställningar eller annan verksamhet som
innefattar professionella kulturpedagoger och
konstnärer.
– I orter utanför Östersund är inte kulturutbudet lika varierat. Bidraget ger eleverna chans
till fler sorters upplevelser och större förståelse för andra kulturer och kulturyttringar.
Förutom Bräckebor är de ju också världsmedborgare. De behöver se vad som finns där ute,
säger högstadieläraren Laila Pettersson.

Mellis

ANTE HAGSTRÖM, Smååkran och
MARTIN NILSSON Bröckling/Bräcke
– Ja om man säger vad man
tycker kan man påverka mycket.
I skolan kan man säga åt folk att
vara tysta i klassrummet, och på
fritiden påverkar man i sin kompisgrupp. Jag skulle vilja att fler
vuxna också försökte påverka
och att dom går förbi och kollar
vad som händer. Att alla vuxna
hejar tillbaka och säger ifrån

ALEXANDER THÖRNER, Gällö

när dom ser att någon förstör
eller så.
– Jag vet ju att man kan säga
vad man tycker eller komma
med förslag till kommunen,
men det har jag inte provat.
– Mest vill vi påverka att det blir
mindre droger och skadegörelse
och mer aktiviteter efter skolan.
Och att fler flyttar till Bräcke.

– Ja det beror väl på vad det är man
vill påverka. Man kan snacka ihop sig
med kompisarna och skriva ett brev
till kommunen. Jag vill påverka så att
det finns mer för ungdomar att göra i
Gällö på fritiden.

Jörgen svarar:
Jörgen Persson är politiskt ansvarig för barnoch ungdomsfrågor i
kommunstyrelsen.
Inflytande är en jätteviktig
och ganska svår fråga.
Det är inte bara kommunen som bestämmer
över sådant som påverkar ungdomars liv och
fritid. Ibland måste man
påverka sin byförening
eller idrottsklubb, ibland
tjänstemännen som jobbar

i kommunen eller påverka
oss politiker, om man
vill ändra på något. Jag
förstår att det kan vara
svårt att veta vem man ska
vända sig till. Därför har
jag bett cheferna i kommunen att utse en person
som är ansvarig för ungdomsfrågor och som ungdomar ska kunna höra av
sig till om de vill påverka.
I skolan finns det alla
möjligheter att påverka
genom elevrådet och det

fungerar ganska bra. Jag
och andra politiker brukar
träffa elevråden regelbundet och diskutera olika
skolfrågor. Men för sådant
som inte handlar om skolan finns det inget självklart sätt att påverka idag
och det efterlyser jag. Jag
vill att ungdomarna själva
ska vara med och utforma
ett sätt för inflytande och
påverkan, så skicka gärna
idéer till mig på
jorgen.persson@bracke.se

Ett ökat kulturinslag i skolan är också tänkt att
främja lärandet. De klasser som såg musikalen
Hair, fick till exempel i förväg lära sig något
om 70-talet, Vietnamkriget och annat som har
koppling till musikalens handling. På Jamtli
fick niorna delta i det pedagogiska rollspelet
”På flykt”, som ger en föreställning om flyktingars verklighet.
– Det var en känslomässigt omtumlande
upplevelse som väckte många tankar hos ungdomarna. Vi ska göra det nästa läsår också,
säger Laila.
Under våren har man också haft besök av
författaren Johan Unenge, något som inspirerat eleverna till egna texter och illustrationer.
Körverksamhet, drama och interaktiv teater
är annat som planeras. Eleverna har själva
fått komma med förslag om vad pengarna ska
användas till.
Text: Mi Edvinsson
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HUR STÅR DET TILL…
…med demokratin i Bräcke kommun? Fungerar den? Varför lämnas det så få
medborgarförslag? Räcker det med att låta de förtroendevalda sköta politiken?
Vi har frågat några ledamöter i kommunfullmäktige hur de tycker att demokratin
fungerar i Bräcke kommun och hur den ska kunna utvecklas.
Text: Per Trostemo Foto: Ingvar Ericsson

ASTRID NYHLÉN,
Kälarne, miljöpartiet:

HANS IVARSSON,
Tavnäs, moderaterna

– Demokratin går absolut att förbättra.
Det är synd att möjligheten att lämna
medborgarförslag utnyttjas så lite. Det
kan bero på att folk tror att dom inte
kan påverka, att det inte är någon idé,
men det är jätteviktigt att dom inte
överlämnar för mycket till oss politiker. Demokrati ska komma från grunden och inte från toppen.

– Det finns en demokratibrist. Besluten
är ofta redan fattade när förslagen når
kommunfullmäktige. Därför tycker jag
det är väldigt bra att vi nu är på väg att
införa beredningsgrupper i fullmäktige
så att alla får en chans att vara med
och diskutera och påverka de ärenden
som ska upp till beslut.
Själv försöker jag att få reda på vad
folk tycker när jag möter dem i vardagen och föra det vidare i det politiska
arbetet. Jag tycker också att systemet
med medborgarförslag borde ses över
för att fungera bättre.

ÅKE ANDERSSON,
Hosjö, Folkpartiet

MARI EDSTRÖM,
Nyhem, socialdemokraterna

– Demokratin fungerar både bra och
inte bra. Jag tycker att jag har bra
kontakt med folk i bygden men i kommunfullmäktige förekommer nästan
ingen debatt alls. Allt är uppgjort i
gruppmötena innan sammanträdena.
Jag tycker det vore väldigt bra om man
inför beredningsgrupper som gör att vi
fullmäktigeledamöter får en aktivare
roll. Själv är jag väldigt intresserad
av frågor om skolan, omsorgen och
energiomställningen, och hoppas att
få engagera mig mer inom dom områdena.

– Det krävs så mycket tid och energi
om man ska vara engagerad i kommunpolitiken, det är så många möten
man måste vara med i. Man borde
satsa på att hitta nya former för det
politiska arbetet. Annars blir det väldigt svårt att få yngre människor att
engagera sig och vi får en ”elit” som
styr och ställer.

ELISABETH ANDERSSON,
Hemsjö, centerpartiet

GUSTAF ONILSGÅRD,
Hällesjö, vänsterpartiet

– Jag tycker att det politiska arbete i kommunen fungerar bra. Vi har lätt att samarbeta över partigränserna. Jag tycker
också att vi som är vanliga förtroendevalda får vara med och diskutera och
påverka ärendena i de gruppmöten vi har

innan fullmäktigesammanträdena. Men
jag saknar ungdomar i politiken. Vi borde
förändra och anpassa formerna för politiskt arbete så att fler unga kan delta. Det
är för tungrott nu.

– Det är tråkigt att vanliga kommuninvånare inte engagerar sig förrän det händer
något allvarligt, att skolan eller affärn är
nedläggningshotad, till exempel. Det är
olyckligt att formerna för det politiska
arbetet i kommunerna kräver så mycket
att många inte har tid att ställa upp.
Vardagslivet för människor har blivit

så inrutat och fyllt av aktiviteter att
det inte finns plats för politiskt arbete.
Överhuvudtaget har intresset för föreningsliv sjunkit katastrofalt. Jag tycker
i alla fall att förslaget att införa beredningsgrupper i kommunfullmäktige är
ett steg i rätt riktning.

Fakta: Valet hösten 2010
•F
 örtidsröstningen startar 18 dagar
före valdagen, dvs. den 1 september
och pågår till och med valdagen.
Adresser och öppettider till röstningslokalerna publiceras i Kommunbladet
och www.bracke.se

• Röstning i vallokal 19 september.
• På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska gå till för att rösta
• Tre dagar efter valdagen, den 22
september, genomför kommunen
rösträkning. Då behandlas under-

kända förtidsröster och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen.
Rösträkningen är offentlig, vilket
innebär att allmänheten kan komma
och titta.

•A
 nnons om var och när rösträkningen
sker kommer i Kommunbladet och
www.bracke.se.
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Sundsjö IF i
internationell
toppklass
Bräcke kommun är en del av världen och det
finns många tecken på den ökande
internationaliseringen. Bland annat har många
av kommunens invånare sitt ursprung i andra
länder. Det märks inte minst inom idrotten.
Fotboll är nog en av de mest förbrödrande och försystrande aktiviteter man kan
tänka sig. Fotbollen raderar ut alla etniska gränser och skapar en gemenskap som
man knappast hittar på annat håll.
Ett av Sundsjö IF:s pojklag har spelare
som härstammar från tio olika länder! De
kommer från Etiopien, Danmark, Ghana,
Costa Rica, Afghanistan, Thailand,
Sverige, Chile, Libanon och Colombia.
I elvamannalaget är det alltså snudd på
total internationalitet.
– Det är jätteroligt att vara tränare i
det här laget, stämningen är så god och
killarna är träningsvilliga, säger Stigge
Jonsson som försöker att bara prata
svenska på träningarna…
Laget spelar med framgång i Division
2 pojkar födda 93-97. Sundsjö IF har fyra
pojklag och två tjejlag i seriespel.

Snacka om mångfald! Sundsjö IF:s pojklag har spelare med sina rötter över hela världen.
Uppifrån: José Vasquez, Gabriel Lönneborn och Jonathan Akapko.
Till vänster Moshtaba Noore.

Text och foto: Per Trostemo

Cirkus Musikör

Snart sitter stegen som de ska. Den 5 juni var det premiär på Folkets Hus.

Här laddas det
för show
Bräcke sportklubbs motionssektion sjuder av liv. Runt 150 personer kommer
varje vecka för att delta i cirkelträning,
boxning och andra aktiviteter. Nytt för i
år är dans för barn.
På minikonventen som motionssektionens ordförande Camilla Bruman ordnade för barn i årskurs 3-5 i höstas,
märktes ett stort intresse för dans. Detta
tog Camillas danstokiga döttrar Amanda
och Frida fasta på när de tillsammans

med två kompisar fick lust att sätta upp
en egen show. Under våren har Amanda
och Frida haft dansträning varje vecka
för yngre flickor med ett framträdande på
Folkets hus som mål.
− Det är jättekul att lära ut till de yngre,
och det blir ju mer av show när de är
med, säger Amanda som har nytta av sina
kunskaper från dansgymnasiet.
Text och foto: Mi Edvinsson

Den 5:e maj gav årskurs 2 i Bräcke skola sin årliga musikal på Folkets
Hus. Föreställningen Cirkus Musikör bjöd på genomtänkta nummer med
viga akrobater, cyklande elefanter och mycket mer, allt framfört med stor
glädje och professionalitet.

Text och foto: Mi Edvinsson
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Bräcke kommun kommer från i höst att ta emot tio ensamkommande barn och ungdomar
som flytt från sina hemländer. Vilken framtid de går till mötes är inte lätt att veta. Men det
finns bra exempel på att flyktingungdomar som kommit hit tidigare funnit sig väl tillrätta i
vårt samhälle. Som exempelvis Elizabeth Baquero från Colombia.

Elizabeth bygger sin
framtid i Bräcke
23-åriga Elizabeth Baquero kom som akutflykting från Colombia till Bräcke för fyra
år sedan. Hon kunde inte ett ord svenska. I dag är hon färdigutbildad undersköterska,
har egen lägenhet, pojkvän och ett jobb på Gimsätra.
Elizabeth och hennes mamma och syskon
tvingades hastigt fly från Colombia sedan
en broder dödats och familjen utsatts för
svåra förföljelser.
Från början upplevde den då 19-åriga
Elizabeth att det var svårt att komma till
ett helt nytt land, men hon kom mycket
snabbt in i språkstudierna och efter ett
drygt år kom hon in på omvårdnadsprogrammet vid Bräcke Gymnasieskola.
– Jag fick ett stort stöd från lärarna och
från Johana, Jeanette och dom andra på
Kultiz. Jag satt där och läste läxor efter
skolan.
– Jag vill inte flytta härifrån, säger
Elizabeth bestämt. Jag trivs väldigt bra
här i Bräcke och att jobba i vården. Det
känns bra att ha ett jobb och att få hjälpa
äldre människor på Gimsätra, dom är så
snälla och tacksamma.
Just nu håller Elizabeth på att ta körkort
och i framtidsplanerna hägrar en läkarutbildning. Hon är en förebild för andra
ungdomar som kommer som flyktingar
till Sverige och vill skapa sin framtid här.
Text och foto: Per Trostemo

Ensamkommande flyktingbarn
kommer i höst
Bräcke kommun kommer att ta emot tio ensamkommande flyktingbarn med start i höst.
De ska bo på gamla Gellinergården med personal dygnet runt. Om de får uppehållstillstånd
ska barnen lotsas in i det svenska samhället.
I höst kommer Bräcke kommun att ta
emot flyktingbarn som kommer ensamma
till vårt land. Behovet är stort – under fjolåret anlände cirka 2400 ensamkommande
barn till Sverige. Migrationsverket har
vädjat till landets kommuner att ställa upp
och får då kostnaderna för verksamheten
täckta av statligt stöd.
Bräcke kommun har tagit på sig ansvaret för att ta emot tio barn. De asylsökande
barnen kommer att få bo i en flygel av

gamla Gellinergården i Gällö, med personalbemanning dygnet runt.
– Vi ser verkligen fram emot att få ta
emot barnen och fram till hösten kommer
vi att bygga upp en organisation för mottagandet. Vi kommer att anställa ett antal
så kallade vägledare som ska sörja för att
barnen får det stöd som behövs. Det är en
hel del som måste ordnas för att det ska
fungera och vi förbereder oss väl, säger
Eva Antman, socialchef i Bräcke kommun.

Barnen, som är under 18 år, kommer
om de får uppehållstillstånd att få gå
i gymnasieskola där svenskundervisning
ingår. Det kommer att tas stor hänsyn till
varje barns speciella situation och behov
för att de ska komma in i vårt samhälle.
Föreningar och studieförbund kommer
också att bli engagerade för att ge barnen
en meningsfull fritid.
Inför mottagandet kommer befolkningen i Gällö med omnejd att bjudas in

till boendet på gamla Gellinergården och
senare även få möjlighet att hälsa på när
barnen kommit hit.
– Vi vore också glada om våra kommuninvånare kan skänka möbler, husgeråd
och annan användbar utrustning till boendet, säger Eva Antman.
Per Trostemo

Vi och vårt Bräcke 11

Armbryterskan
från Skylnäs

Läkarbrist?
Icke!
Läkarbrist. I bästa fall stafettläkare som kommer och
går. Det är nog den bild som
många har av sjukvården
ute i den norrländska landsbygden. Glädjande nog är
det en felaktig bild vad gäller Bräcke kommun.
– Nu har vi full bemanning
på våra läkartjänster, säger
Ulla-Britt Barcheus, verksamhetschef för hälsocentralerna i Bräcke kommun.
Alla fem läkartjänster vid hälsocentralerna i
Bräcke och Kälarne är nu tillsatta med fullt utbildade distriktsläkare.
– Det är väldigt roligt att vi har så bra försörjt
med distriktsläkare som har specialistutbildning
i allmänmedicin, säger verksamhetschefen UllaBritt Barcheus.
Den goda läkarsituationen har också gjort det
möjligt att införa kvällsöppet vid hälsocentralen i
Bräcke – varannan onsdag är mottagningen öppen
för yrkesarbetande, pendlare, företagare och andra
som har svårt att komma ifrån jobbet dagtid.
– Det behövs verkligen, alla kvällstiderna blir
snabbt bokade, säger distriktsläkaren Malgorzata
Nowak, som tillsammans med sin make Piotr
arbetar för att hålla Bräckeborna friska.

Läkare som trivs

14-åriga Rebecca Jonasson har vunnit massor med tävlingar i
armbrytning. Till och med vuxna karlar åker dit mot den härliga
tjejen från Skylnäs. Nu siktar Rebecca mot VM i USA.
– Killar är så känsliga, säger Rebecca
med ett leende…
Inga killar på skolan i Gällö vill
bryta arm med henne längre – dom
åker på stryk!
14-åriga Rebecca Jonasson närmar sig världseliten i armbrytning
– hon är nordisk juniormästarinna,
VM-tvåa i sin viktklass och har en
mängd andra framskjutna placeringar. Huset därhemma i Skylnäs börjar
bli välfyllt med pokaler och medaljer.

Ensamheten”. Nu är Jämtland på
god väg att få en egen Heidi. Rebecca
räknas till de mest talangfulla i landet
och hon har framtiden för sig. Hon
är ännu för ung för att börja med
styrketräning.
– Armbrytning är lika mycket
teknik och snabbhet som råstyrka,
säger Rebecca visar vad hon menar.
Undertecknad – en fullvuxen man
i sina bästa år – har inte en chans.
Hon dänger min arm i bordet så det
sjunger!

Växande sport
Armbrytning förknippas gärna med
sturska karlar som fått lite för mycket innanför västen på lördagskvällen
och vill mäta krafterna med varann.
Men i dag är armbrytning en seriös
sport som växer lavinartat i Sverige
(och världen). Armsporten fick en
stor uppmärksamhet i samband
med TV-dokumentären om Heidi
Andersson, ”Armbryterskan från

Härlig gemenskap
På sina resor till tävlingarna har
Rebecca alltid sällskap av pappa
Kalle.
– Det här är det roligaste jag vet,
även om det oftast är minst trettio
mil till de närmaste stora tävlingarna
i Sverige, säger Kalle.
Armbrytning är en sport som kan
utövas av alla, oavsett ålder, kön eller

eventuell funktionsnedsättning. Det
behövs heller ingen dyr utrustning
även om resorna kan kosta en del.
– Det är så härlig gemenskap inom
armsporten. Man kan vara fiender
när man står på var sin sida om
brytbordet, men annars är vi goda
vänner, säger Rebecca som tack vare
armbrytningen lärt känna människor
från hela världen.

Både Malgorzata och Piotr upplever att ohälsan
ökat under senare år.
– Ja, framför allt har de psykiska besvären ökat
och där tror vi att det kan finnas ett samband med
den ekonomiska krisen. Därför är det bra att vi
också fått en psykolog till Bräcke Hälsocentral.
Makarna Nowak kom från Polen till Bräcke för
några år sedan och har köpt ett hus i Grimnäs där
de bor med sina två barn. Det är givetvis ingen
garanti för att det populära läkarparet ska stanna
i kommunen för tid och evighet, men de stortrivs
både i bygden och med jobbet.
– Man får så bra och nära kontakt med patienterna vid en hälsocentral och lär känna många
människor.
Text och foto: Per Trostemo

Las Vegas nästa
Rebecca tävlar för Jämtlands
Armsport och har bland annat Gallo
och Wist som sponsorer. I år står
bland annat VM i Las Vegas på programmet. Rebecca och Kalle från
Skylnäs kommer att vara på plats i
USA.
– Dit ska vi ta oss på något sätt,
kosta vad det kosta vill!
Text och foto: Per Trostemo

Distriktsläkarna Piotr och Malgorzata Nowak arbetar
för att hålla Bräckeborna friska.

12 Vi och vårt Bräcke

Nyttiga
tider
Kommunhusets
reception är öppen:
Måndag–torsdag 8–12, 13–16
Fredag 		
8–12, 13–15

Återvinnings
centralernas
öppettider
Bräcke måndagar och onsdagar 13.00–19.00
Gällö torsdagar 13.00–19.00
Kälarne tisdagar 13.00–19.00
Lördagsöppet på alla ÅVC
5 juni, 3 juli och 24 juli kl 12.00–14.00
Tiderna gäller t.o.m. 30 sept 2010.

Bibliotekens
sommartider
14 juni–20 augusti, 2010
Bräcke bibliotek
tel. 0693-162 40
Måndagar
Onsdagar
Fredagar

10–13
10–13, 16–19
10–13

Gällö bibliotek
tel. 0693-164 80
Måndagar
10–13, 16–19
Onsdagar
10–13
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Kälarne bibliotek
tel. 0696-167 20
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11–14, 1–19 (hela sommaren)
11–14 (vecka 24–26 och 32–33)
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Kultur och harr
i samma håv
I lilla Gimdalen bubblar kreativiteten. Just nu laddar man för en
kulturvecka i flugfiskets tecken.
Till Gimdalen vallfärdar flugfiskeentusiasterna år efter år för att känna
öringar och harrar på pulsen. De som
anländer i mitten av juli i år kommer
även att få sig en hel del kultur till livs
om de vill. Och det kommer de garanterat att vilja. Gimdalens kreativa
invånare vet tillräckligt om dunkrokar, tafsar och sprattlande fångst för
att kunna fylla en kulturvecka med
sådant som intresserar även dem vars
hjärtan klappar mer för slåttanharren än Picasso.
Sommarens
kulturevenemang
i Gimdalen kommer i mångt och
mycket att vara en hyllning till konstnären, författaren och flugfiskefantasten Rolf Smedman, vars stuga
fortfarande står orörd i Gimdalen
efter hans bortgång. Kulturveckan
invigs den 18 juli med öppnande av
Galleri Smedman, ett tillfälligt galleri
som under sommaren huserar i en
gammal stallbyggnad. Här kommer
man att kunna titta på konstverk och
böcker av Smedman, samt filmsekvenser från naturprogram som han
medverkat i.

Kreativa krafter
− Rolf har varit nästan som en reservpappa för mig. Jag vill väldigt gärna
arrangera något till hans minne.
Genom tv-programmet Naturrutan
är han också känd och populär bland
många. Jag tror att många kommer
att bli nyfikna och komma hit och
titta under veckan, säger Leif Milling,
en av initiativtagarna till sommarens
stora happening.
Byns egen pub och café, Kajsahåle,
kommer att ha öppet hela veckan,
och på Kullagården kommer Leif
att bjuda på två fotoutställningar,

– Förutom alla fiskare som bor här, tror jag att vi kommer att ha en hel del dags
besökare här under kulturveckan, säger Leif Milling och lovar att Kajsahåle ska
vara öppet varje dag.

varav en med anknytning till flugfiske. Ångbåtsfärd med efterföljande
lunchservering och föreläsningar av
bland annat William Faulds, känd
från programmet Jakt & Fiske i TV4,
är annat som man kan förvänta sig.
Bakom evenemanget står kreativa
människor och ideella krafter, något
som det finns gott om i Gimdalen.
− Många konstnärliga yrken finns
representerade i byn. Här finns författare, journalister, fotografer och
tv-profiler. Det är en kreativ miljö
som får fart på människor och föreningsliv i byn, säger Leif.
Särskilt nämner han byns syjunta,
en samling driftiga kvinnor varav

några ordnar catering närhelst det
behövs.

Levande by
I samband med Gimdalens 250-årsfirande 2007, genomförde byn en
mycket lyckad jubileumsvecka. Detta
gav mersmak, och nu är det alltså
dags att pröva vingarna igen.
− Vi vill ha en levande by och
många besökare. Nu provar vi oss
fram med lite galleriverksamhet i en
lånad lokal. Om det verkar finnas
underlag, kanske vi på sikt kan öppna
ett permanent galleri där olika konstnärer kan ställa ut, säger Leif Milling.
Text och foto: Mi Edvinsson

En båthamn för alla
– Vi är rätt stolta över att ha skapat
allt det här utan en enda krona i kommunalt bidrag!
Reidar
Eriksson
och
Erik
Magnusson i Pilgrimstads Båtklubb
är påtagligt nöjda med resultatet av klubbmedlemmarnas ideella
insatser för att få till en båthamn i
Pilgrimstad. Det är mycket jobb som
ligger bakom och bygdens företag
har sponsrat byggandet.

Från surskog till rekreation
Båthamnen är verkligen ett trivsamt
ställe nere vid Anvikssjön. Bryggor,
vindskydd, grillplats, boulebana
och blivande grönytor gör att inte
bara båtägare dras hit. Det har blivit
en populär mötesplats för många
Pilgrimstadbor. Sköna sommarkvällar är det fullt av liv och rörelse vid
båthamnen.
– Från början var det bara surskog
här nere och nu är det rena festplatsen, säger hamnfogden Reidar
förnöjt.

Erik Magnusson och Reidar Eriksson är två av de många eldsjälar som lagt ner ett
enormt arbete på att ge Pilgrimstad en fin båthamn och en härlig mötesplats.

Det som står näst på tur är en riktig
vågbrytare. När sunnanvinden ligger på kan vågorna bli ganska höga.
Båthamnen öppnar också nya rekreationsmöjligheter för ”Pilisborna”.
– Om man åker ut under bron i

Revsund så kan man komma till
massor av fina ställen runt hela
Revsundssjön, säger skeppare Erik
och suger på sin pipa.
Text och foto: Per Trostemo

