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”Här rår vi oss själva”
– det är en medlemsägd hälsocentral utan 
vinstintresse. I Hede finns den stora hälso-
centralen, med lättakut, röntgen och labb. 
I Lillhärdal och Vemdalen finns filialer 
varav den förstnämnda är åretruntöppen 
och i Tänndalen, Ramundberget och 
Björnrike finns vinteröppna backläkarmot-
tagningar. Vi ägs av våra medlemmar och 
allt eventuellt överskott går tillbaka till 
verksamheten. 

hur kommer det sig att ni startade 
fjällhälsan? 

– Vi drevs av landstinget fram till 2006, 

men de ville lägga ner vårdcentralen eller 
göra om den till distriktssköterskemottag-
ning. Då startades en ekonomisk förening 
där man kan köpa andelar och hälsocen-
tralen kunde drivas vidare. Vi har hög 
tillgänglighet och får bra betyg i under-
sökningar, patienterna är nöjda. 

vilka svårigheter och fördelar finns med 
att driva vårdcentral i glesbygd? 

– Våra utmaningar är att hitta fasta 
läkare, i dag har vi bara en fast anställd 
läkare och använder i övrigt läkare med 
egna företag. En utmaning är också att 
få patientunderlaget att räcka till. Under 
skidsäsongen kommer många turister till 
oss för allt från stukade vrister till förkyl-
ning. Tack vare utomlänsintäkterna, det 
vill säga ersättning från turisternas hem-

malandsting, går verksamheten bra. Utan 
den ersättningen hade det varit svårt. 
Fördelarna är den härliga naturen och 
lugnet, vi jobbar mycket hellre här än i 
Stockholm, och att vi rår oss själva, ingen 
bestämmer över oss.  

Hej Stina Hedengran, 
verksamhetschef på 

Fjällhälsan i Härjedalen! 
Vad är Fjällhälsan?

Patienterna är nöjda med Fjällhälsan. 

Många väljer nu att flytta till vårt län. 
En färsk undersökning visar att det 
främsta skälet att flytta hit är valet 
av livsstil. Att kunna välja ett liv som 
känns meningsfullt och rikt på såväl 
arbete som fritid och familj är avgör- 
ande. 

Och precis så är det!

I Jämtlands län kan du välja ett boende 
som passar precis dig och dina nära, 
oavsett inkomst. Du kan välja mellan 
många olika arbeten, såväl akademiska 
som praktiska. Och du kan vara säker 
på att få en tillvaro där det allra mesta 
är lätt att nå, kulturlivet levererar och 
valmöjligheterna är många.

Besöksnäringen blomstrar 
Drygt tio miljoner gästnätter per år visar 
att många vill besöka oss. Det investe-
ras många hundra miljoner kronor varje 
år i boenden, skidanläggningar och 
utveckling av våra fjälldestinationer.

Världsledande forskning och  
global export
Mittuniversitetet i Östersund är världs-
ledande genom bland annat Nationellt 
vintersportcentrum och Sport Tech 
Research Centre. Världsledande företag 

som Hillebergs på Frösön, Trangia i 
Trångsviken, Nord-Lock i Mattmar och 
Engcon i Strömsund bevisar att det går 
att producera produkter av allra högsta 
internationella klass runtom i vårt län. 
Nu startar även en bred satsning på 
testflygning av elflygplan i luftrummet 
Östersund–Sveg och Röros–Trondheim 
i Norge. Något som får internationell 
uppmärksamhet. Här etableras en ny 
testbädd för elflyg som en del i vår  
energi- och klimatstrategi.

Världens blickar på oss
Det ordnas också många arrangemang 
i vår region. Vintern 2019 genomfördes 
både Alpina VM i Åre och Skidskytte-VM 
i Östersund. I slutet på året, som 
vanligt, är det premiär för säsongens 
World Cup i skidskytte i Östersund.  
Till det kommer mängder med interna-
tionella mästerskap inom flera idrotter.  
I juli 2021 genomförs världens största 
orienteringstävling O-ringen, i Åre  
kommun. I slutet på juli varje år arrang-
eras Storsjöyran i Östersund, en av 
Sveriges äldsta stadsfestivaler. 

Så visst finns det anledning för 
människor att flytta hit. 
 
Välkommen du också!

Välkommen till 
Jämtland och
HÄRJEDALEN!

JÖRAN HÄGGLUND
LANDSHÖVDING I JÄMTLANDS LÄN

Foto: Tina Stafrén



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN CROSSMEDIA COMMUNICATIONANNONS 3

And at CLARION HOTEL GRAND ÖSTERSUND 
we cater to just such opportunities. Combine your 
conference or meeting with great outdoor activities 
such as skating, exploring or even snowkiting at 
Storsjöen. 

Clarion Living. Not Just Staying.
www.choice.se

MIXING BUSINESS 
WITH PLEASURE

SVERIGES FRÄMSTA IDROTTSSTAD 2019
ÅRETS STUDENTSTAD 2018/2019
ÅRETS STADSKÄRNA 2019
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mellan östersund, röros och trondheim 
ligger en unik luftkorridor som utgör en 
bra testmiljö för elflyg och drönare; det 
vill säga lite övrig flygrörelse och hårt 
väder. På den svenska sidan finns redan 
uppbyggda faciliteter på plats, en tidigare 
militär flygplats med landningsbanor och 
hangarer och även ett konferenshotell för 
boende. Norge kan på andra sidan bidra 
med stor kompetens och kunskap. 

– I Trondheim i Norge finns massor 

av olika aktörer som tar fram drönare 
och elflyg, bland annat Rolls Royce och 
Siemens. Vi har ett intressant upplägg 
här, säger Anne Sörensson, projektägare 
Östersunds kommun. 

Berit Eriksson, områdeschef Infrastruk-
tur och kommunikationer på Region 
Jämtland Härjedalen, berättar att Norge 
ligger före Sverige tack vare universi-
teten i Trondheimsområdet som lockar 
motorutvecklare till sig:

– Norge lägger mycket pengar på den 
här typen av forskning, det är bra att 
kunna kroka arm med dem.

totalt har projektet nästan 20 miljoner 
att röra sig med, varav Norge står för 
lite drygt en fjärdedel. Förhoppningen är 
bland annat att projektet ska leda till att 
ersätta fossila transporter, där spelar även 
förnyelsebar el en stor roll.

– Vi behöver ha batterier med god 
effekt som kan laddas snabbt. I projektet 
tittar vi på olika batterilösningar. Vi har 
bra potential för ren el. Redan idag pro-
ducerar vi stora mängder hundraprocen-
tig förnybar el som vi exporterar söderut, 
säger Anne Sörensson.

Projektet står inför en rad utmaningar, 
en av dem är att det är landsöverskri-
dande, olika system för olika länder ska 
knytas samman för att få det hela att 
fungera. En annan är att få fram hållbara 
klimatsmarta batterier. Men Berit Eriksson 
är positiv:

– Det är en stor omställning, men det 

finns också en stor kraft i den. Flyget 
måste ställas om och det är både bran-
schen och regeringen införstådda med. 
Intresset för projekt som dessa är enormt 
och utvecklingen går fort framåt. För två 
år sedan trodde vi inte att vi skulle vara 
där vi är idag.

Här prövar flyget nya vingar
Under projektnamnet Green 
Flyway ska flera olika aktörer, 
både svenska och norska, gå 
samman för att testa elflyg 
och autonoma luftfarkoster. 
Planen är också att agera 
testbädd för anpassning av 
flygplatser till eldrift, luft-
rumskontroll för drönare och 
att sprida kunskap och kom-
petens.
TEXT EMELIE HÖGBERG
BILD  GREEN FLYWAY/NIKLAS ANDERSSON

Spännande försök med elflyg pågår mellan Östersund och Norge. 

Utvecklingen av elflyg går fort framåt.

BYGG 

SCHAKT & TRANSPORT

TIM
MER 

TRANSPORT & LOGISTIK

AVFALL 

SORTERING

UNDERHÅLL 

& REPARATIONER
STYCKEGODS 

LOKALT & REGIONALT

FLAK 

CONTAINERS

GRÄVNING

& FÖRLÄGGNING

Mycket mer än 
timmerkörning!

Härjedalsgatan 53 A, 842 33 SVEG • 070-694 83 36 • info@gripsakeri.se

MULTILIFT

& LASTVÄXLARBILAR
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besöksnäringen i klövsjö och Storhogna 
växer rejält. Det berättar Anders Englund, 
tillväxtchef i Bergs kommun. I kommunen 
bor drygt 7 000 invånare på en yta lika 
stor som Stockholms län, vilket förstås 
medför en del utmaningar. Men turismen 
och besöksnäringen i fjällvärlden är inne i 
ett expansivt skede, och mer är på gång. 

– Många som kommer hit som turister, 
främst småbarnsfamiljer och äldre par 
med vuxna barn, trivs med livsstilen här-
uppe och väljer att flytta hit.  Därför har 
till exempel förskolan  i Klövsjö nyligen 
byggts ut, och skolan som för åtta år se-
dan hade ett vikande elevunderlag har nu 
allt fler elever. Dessutom medför turismen 
arbetstillfällen och de som får jobb här 
efterfrågar bostäder och samhällsservice, 
det blir en positiv spiral. 

Även om fritidshusen har så pass hög 
standard att de kan användas året runt 
behövs fler permanentbostäder. Kom-
munen har köpt loss en del mark vilket 
möjliggör nybyggnation, både av bostäder 
och kommersiella lokaler. Just nu plane-
ras ett område nere vid sjön med 25-30 

permanentbostäder, både hyresrätter, 
bostadsrätter och villor. 

Ett nytt byggvaruhus i Klövsjö kommer 
att öppnas under våren 2020, vilket är ett 
bra exempel på hur trakten blomstrar. 

Hotell Klövsjöfjäll investerar kraftigt i 
en ny hotelldel som innehåller restaurang, 

konferensanläggning, relaxavdelning samt 
38 nya dubbelrum.

det är inte bara under vintersäsongen som 
turisterna hittar hit. 
– Vi har allt fler besökare även på somma-
ren, som vandrar, fiskar och spelar golf i 

den vackra miljön. Under 2019 hade vi  
15 procent fler sommarturister än tidigare 
år, säger Anders Englund.

– Och är man intresserad av en miljö-
mässigt hållbar semester som många av 
våra besökare är, kan man numera välja 
att ta tåget hit, hela vägen från Malmö.

TURISMEN LYFTER BERG
Fler hotellbäddar, nybyggda 
bostäder, en utbyggd skola 
och fler besökare året om – 
Bergs kommun blomstrar tack 
vare turismen.  
TEXT NELLA BERGSTRÖM

BILD BERGS KOMMUN/HÅKAN WIKE

Fjällen har mycket att erbjuda både vinter- och sommartid. 



Med naturen runt husknuten och 
med storslagen utsikt över Åreskutan 
erbjuder Ekobyn Ladriket i Kaxås hög-
kvalitativa boenden i kombination med 
eget rekreationsområde, med skidspår, 
ridbana, stall, bakstuga, utegym och 
skotrar. Här finns också den familjära 
alpinanläggningen Almåsa. Allt är som 
skapat för aktiva barnfamiljer som vill 
ha en trygg och innehållsrik livsstil i 
vardagen året om.

– Ekobyn Ladriket har ett utmärkt 
läge, mellan Åre och Östersund. Två 
orter med en bra arbetsmarknad inom 
pendlingsavstånd. Betydligt mindre 
restid till jobben än vad många boen-
de i storstäderna har idag, säger IT-en-
treprenören Dan Olofsson som står 
bakom det unika inflyttningsprojekt 
för barnfamiljer i Kaxås. 

Tanken bakom Ekobyn Ladriket är 
att de nya ekohusen ska smälta in i den 
intilliggande kulturmärkta Kaxåsback-
en, som är känd för sina många tradi-
tionsenligt byggda lador. De nya husen 
är arkitektritade, de byggs av norr-
ländskt virke och av lokala hantverkare 
med fokus på hållbarhet i alla led.

Mitt i byn ligger den röda skol-
byggnaden från början av 1900-talet. 
Det var den anrika skolan som blev 
startskottet för Projekt Kaxås. Med 
kommunens krav på fler elever i varje 
skola behövde Kaxåsbygden öka sin 
inflyttning men det saknades bostäder 
till familjer. 

IT-entreprenören Dan Olofsson med 
egna rötter i bygden såg det som själv-
klart att göra en insats.  

– Vi är ödmjuka inför uppgiften att 
bryta det centralistiska tankesättet. 
Men vi vet att Kaxås med sitt rika 
föreningsliv, den goda samverkan som 
finns i bygden och det optimala läget 
mellan två väl fungerande arbets-
marknader är attraktivt för ett mo-
dernt familjeliv. Det finns många som 
skulle vilja har den här livskvaliteten, 
säger Dan Olofsson.

I närområdet finns också Almåsa 
Alpinanläggning med en av Sveriges 
bästa slalombackar, denna anläggning 
går nu in i en ny fas med stora arrang-
emang och med ett nytt kommunalt 
planprogram för ökad kapacitet. För 
att få alla bitar på plats för en positiv 

utveckling krävs också ett stort en-
gagemang från Krokoms kommuns 
politiker och tjänstemän.      

– Den här satsningen kommer helt 
rätt i tiden och jag hoppas och tror att 
det får ringar på vattnet i andra delar 
av kommunen. Vi välkomnar initia-
tivet och ser framemot samverkan, 
säger Jonas Törngren, kommundirek-
tör i Krokom. 

Satsningen har redan gett resultat. 
Sen starten i somras har fyra barnfa-
miljer flyttat in i befintliga hus. Första 
etappen av Ekobyn Ladriket är full-
tecknad. Totalt har tio familjer bokat 
tomt och hus i Ekobyn för inflyttning. 
Med stöd från den framlidne affärs-
mannen Maths O Sundqvists minnes-
fond ska skolans fritidslokal renoveras 
och Maths O:s musikfritids skapas. 

–  Maths O Sundqvists som var född 
och uppväxt i Kaxås gick själv i Kax-
ås skola. Det känns väldigt hedrande 
att minnet av honom lever vidare 
genom skolan. Det är något Maths 
skulle tyckt om, säger Bert-Ola  
Bångman som är projektmotor för 
Projekt Kaxås. 

Unikt boende i fjällvärlden
Få ut mer av vardagen och ge barnen en trygg uppväxt.  
Nu finns unikt boende i fjällvärlden där rekreationsområde  
ingår. Den brinnande kraften bakom Projekt Kaxås är  
IT-entreprenören Dan Olofsson.
Text: Karin Bångman, projektmotor

IT-entreprenören Dan Olofsson är 
den drivande kraften bakom unikt 
boende för unga familjer i Kaxås, 
som ligger mellan Åre och Öster-
sund. Foto: Jesper Frisk

De nya ekohusen som byggs i Kaxås har 
milsvid utsikt över bland annat Åreskutan 
och Hällsjön. Illustrationsbild Projekt Kaxås. 

Projekt Kaxås och 
Ekobyn Ladriket:

• Investerar i unga familjer
   40 arkitektritade ekohus  
   byggs 
• Byggstart kvartal ett 2020  
• Inflyttning mellan 2020  
   och 2023

Intresseanmälan:  
www.projektkaxas.se



I Krokom 
finns plats 
att växa

Med en yta på drygt 6 000 kvadrat- 
kilometer och ett invånarantal på 
knappt 15 000 personer finns gott om 
utrymme för den som vill skapa sig en 
framtid i Krokoms kommun. Här finns 
närhet till både stad och fjäll – med 
storslagen natur, ren luft och friskt  
vatten runt hörnet.
Foto: Barbara Guza, Annelie Åsén

jonas  
törngren

i hotagen bor knappt 300 invånare till 
skillnad mot området Aspås-Krokom- 
Dvärsätt-Rödön-Ås som har fler än 
10 000 invånare. Kommundelarna i 
Krokom har olika förutsättningar och 
styrkor, men alla är de lika viktiga. 

– Vi har en stor komplexitet, men 
tänker skapa det bästa samhället för 
både stad och landsbygd, säger Jonas 
Törngren, kommundirektör Krokoms 
kommun.

Krokom är en av tre kommuner i 
Jämtlands län som växer befolknings-
mässigt. Dessvärre tenderar de glesare 
delarna att minska, samtidigt som de 
tätare delarna förtätas ytterligare. 

– Vi arbetar hårt med 
att bevara en levande 
landsbygd, bland annat 
genom att se till att 
skolorna blir kvar även 
om elevunderlaget sviktar, 
säger Jonas Törngren.

det finns ett stort engagemang i 
bygderna vad gäller utvecklingen av 
kommunen, vilket har visat sig inte minst 
på alla som dykt upp på de medbor-
gardialoger som förts.

– Det har kommit runt 300 perso-
ner på mötena, för två år sedan var 
det knappt någon. Folk här är extremt 

driftiga och sitter inte still. Landsbygden 
lever och det inte bara på pappret, 
säger Jonas Törngren.

Krokom är en stark småföretagar-
kommun och här ligger både närings-
livsutvecklingen och företagsklimatet 
högt i rank. De flesta privata företa-
garna är aktörer inom byggsektorn, 
köttproduktion, jord- och skogsbruk. 

inom kommunen och näringslivet ser 
man ett stort rekryteringsbehov under 
de kommande åren; framförallt lärare, 
undersköterskor och ingenjörer saknas. 
Stora möjligheter finns också för den 
som vill arbeta inom turism där det 

finns potential för att utveckla en egen 
friluftsverksamhet inom vandring, fiske 
och skoter.

För den som är sugen på att flytta till 
Krokom kommer det att finnas boenden 
för alla smaker då det byggs mycket 
nytt, allt från stadsnära hyreslägenheter 
till mer lantligt belägna villor.

– I Krokom kommun finns bra möjlig-
heter för den som vill förändra sitt liv till 
det bättre, säger Jonas Törngren.

50 år

Nu lyfter vi!

1969-2019

Läs mer om oss på sillstromakeri.se

Höjdpunkter 2019: 
 Vi blev årets företagare i Östersund
 Vi firade 50-årsjubileum 

För ett framgångsrikt företag gäller 
att det måste rulla hela tiden – 
annars går det inte runt. Det vet vi 
på Sillströms. Det innebär ständig 
anpassning till kundernas skiftande 
behov och samtidigt till miljökrav, 
teknikutveckling och arbetsförhåll- 
anden. Kundens behov idag och  
imorgon går naturligtvis först!

Delägare i Reaxcer | Anslutna till Fair Transport



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN CROSSMEDIA COMMUNICATION ANNONS8

utmärkelsen årets stadskärna delas sedan 
1993 ut av föreningen Svenska stadskär-
nor, till den stad som under de senaste 

åren gjort störst framsteg i sin förnyelse 
av stadens centrum, genom samarbete 
mellan offentliga och privata aktörer. I år 
var det Östersunds tur, och utmärkelsen 
betyder mycket för staden, enligt Calle 
Hedman, projektledare på Destination 
Östersund. 

– I arbetet för en attraktiv stadskärna 
hade vi satt upp ett delmål, att vi skulle 
bli Årets stadskärna 2019. Nu är vi där, 
vilket är fantastiskt. Men det viktigaste 
med tävlingen var inte att vinna, utan 
snarare att skapa samverkan mellan olika 
aktörer, som kommun, näringsliv och 
fastighetsägare. 

När handeln i städer står inför stora 
utmaningar, med konkurrens från inter-

net och stora köpcentrum utanför stan, 
underlättar det en hel del med långsiktigt 
samarbete mot samma mål.
–Vi har lyckats väl i Östersund med att få 
med både kommunen och andra parter i 
styrgrupper och diskussionsforum.  

rent konkret har samverkan inneburit 
stora satsningar på staden, till exempel 
på det torg som förut skämtsamt kallades 
Döda torget. Turistbyrån har haft tillfällig 
butik här, odlingslådor har ställts ut och 
flera evenemang har ordnats. Resultatet 
är betydligt mer folkliv och rörelse på 
torget. Staden har också fått fritt wifinät-
verk som i sin tur har medfört flera roliga 
digitala lösningar, exempelvis kan man 

genom en så kallad City Play-app gå på 
digital skattjakt i olika delar av stan och 
få belöning från olika butiker. En annan 
digital tjänst som har utvecklats är olika 
erbjudanden, som att den som handlar i 
stan erbjuds en gratis korv på basketlagets 
match på arenan samma eftermiddag. 
Handlarna bestämmer själva vilka erbju-
danden de vill gå ut med. 

Sittgrupper, fler gator för flanörer, 
schackspel och nintendospel på upphöjda 
trädäck, blommor och trevlig belysning 
som anpassas efter årstiden är andra sats-
ningar som har gjorts. 

– Stadsborna verkar nöjda. Vi har fått 
en hel del glada tillrop och beröm,  
berättar Calle Hedman.

Östersund tog priset
Östersund blev Årets stads- 
kärna 2019, efter hårt arbete 
och målmedvetna strategier.  
Calle Hedman, projektledare  
på Destination Östersund,  
berättar hur det gick till och  
vad det har inneburit för 
staden. 
TEXT NELLA BERGSTRÖM

FOTO DESTINATION ÖSTERSUND

Årets 
stadskärna 

2019
Fler gågator, mer folkvimmel och fritt wifi är några följder av arbetet med innerstaden i Östersund. 

attacusstomsystem.se

Både trä- och betonghus har framtiden för sig. Vi tror på att hitta 
den mest funktionella lösningen för varje typ av bygg projekt.  
Det innebär att vi producerar trästommar, betongstommar eller 
hybridstommar flera olika typen av byggen; från industri fastigheter 
till bostads- och kontorshus. 
Och vill du tar vi i Attacus-
gruppen ett helhets ansvar 
från stomme till fasad. 
Kontakta oss så bygger  
vi framtiden. 

BETONG, TRÄ  
ELLER BÅDA?

info@attacusstomsystem.se



Trygga gårdens
viktigaste tillgångar
Håll dem inne och skydda dem. Våra unika åttkantiga 
trästolpar tryggar dina värden och skapar hållbarhet 
för generationer.

Imorgon
är idag

Vi på Lundstams arbetar dagligen för att förändra synen på avfall 
från att vara ett problem till att vara en tillgång och en resurs som 
kan användas gång på gång. Vår nya högteknologiska anläggning 
nyttjar artificiell intelligens och robotteknik för att kunna sortera 
avfall med stor precision och därmed skapa fler möjligheter för 
återvinning av material. Tillsammans med våra kunder vill vi driva 
utvecklingen mot en cirkulär ekonomi för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. 
Läs mer på www.lundstams.se

Kontakta våra miljörådgivare: 063-554 11 58  ︱ miljo@lundstams.se

DET GÅR BRA NU…
• ÅRETS STADSKÄRNA 2019
• ÅRETS IDROTTSSTAD 2019
• ÅRETS STUDENTSTAD 2019
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Lekfullt och lustfyllt
Jamtli är flera museum i ett där du lär om historien 
på ett roligt och lekfullt sätt. Något oväntat finns 
runt varje hörn; ett möte med en dam från 1700- 
talet ersätts ett kvarter senare med en busstur till-
sammans med grönavågare från 70-talet. I de fasta 
utställningarna finns museets största attraktion, 
de tusenåriga Överhogdalsbonaderna med figurer 
som har ursprung i fornnordisk gudavärld. Här kan 
du också ta rutschkanan genom Storsjöodjuret för 
att komma till ett underjordiskt landskap. Våren är 
de söta djurungarnas tid, och jordbruket på Jamtli 
kan erbjuda gos med småttingar av Sveriges många 
lantraser; mellerudskaniner, fjällkor, bjurholms- 
kycklingar och klövsjölamm är några av dem. 

Läs mer på jamtli.se

Här hålls grytorna ständigt varma

Hammerdal växer
För första gången på 37 år har det byggts bostäder 
i Hammerdal i Strömsunds kommun. Orten har ett 
aktivt näringsliv och bostadsbrist, så Strömsunds 
hyresbostäder har byggt nio nya hyreslägenheter 
som hade inflyttning nu vid årsskiftet. Hyran blev 
omkring 5 000 kronor för en etta på 38 kvm. Ström-
sunds hyresbostäder äger nu 922 lägenheter, varav 
126 i Hammerdal.

Nya aktörer i  
Wemerskolan i Hede
Från Hede sanatorium och 
TBC-sjuka till Mörsils sjukhem 
och vård av lättskötta mentalpa-
tienter. Under 1960-talet över-
gick verksamheten till att husera 
blivande husmödrar och namnet 
byttes till Wemerskolan. Nu har 
de lokala entreprenörerna i Hede 
kött och chark köpt byggnaderna 
och de anrika byggnaderna får 
åter liv. Här öppnas en restaurang 
i mars.

Allt du behöver göra för att 
vinna en bil är att ta på dig 
längdskidorna och ta dig i 
mål. Tävlingssträckan går i tio 
kilometer långa familjevänliga 
spår i vacker högfjällsmiljö. 
Start och mål är utanför Stor-
hogna Högfjällshotell & Spa 
och tävlingen går av stapeln 
på långfredagen 1 april.

Läs mer på storhogna.se

Vemdalsnatta
Den 9 april smäller det! Då är det återigen dags 
för Vemdalsnatta, som varje år går av stapeln på 
skärtorsdagen. Aktiviteter som påskmarknad, påsk-
käringparad och miniskoterbana väntar. Dessutom 
kan den som vill ta sig till högre höjder passa på att 
ta en helikoptertur. Den tävlingssugna ska givetvis 
också ställa upp i snöskottartävlingen med chans 
på bland annat 10 000 kronor i kontanter. Orkar 
du inte skotta? Inga problem – här finns latmask- 
biljetter att köpa, även dessa med möjlighet till fina 
vinster. Arrangörer är Vemdalens hembygdsgård, 
företagarna i Vemdalen by och klass 5 Vemdalens 
skola.

Läs mer på hembygd.se/vemdalen

PÅ GÅNG I JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN

1995 bildades Eldrimner i Jämtlands län, med syftet 
att förmedla kunskap och ge stöd till mathantverkare 
runtom i landet. Tio år senare blev det ett nationellt 
resurscentrum för mathantverk, detta för att beva-
ra och utveckla kunskapen om mathantverk. Här 
finns kurser inom områdena bageri, bär-, frukt- och 
grönsaksförädling, mejeri, fiskförädling, gårdsslakt 

och charkuteri. Alla, från nybörjaren och hobbytill-
verkaren till den mer erfarna företagaren, kan hitta en 
utbildning på sin nivå. Tanken med Eldrimner är att 
lyfta fram mat med tradition; småskaligt, med lokala 
råvaror och varsam förädling.

Läs mer på eldrimner.se

Åk en mil – vinn en bil!

Vandring på hög nivå
Skidåkning är förstås kul, men vi är många som 
tycker att fjällen är allra bäst på sommaren. 

Sylarna, Helags och Vålådalens naturreservat är 
alla välbesökta fjällområden som lämpar sig perfekt 
för både vana vandrare och nybörjare. Här finns  
kalfjäll med imponerande snötäckta toppar, som  
1 796 meter höga Helags, lågfjäll med fäbodar och 
samebyar, friska porlande bäckar och öronbedö-
vande tystnad. Med största sannolikhet stöter du på 

renar, ripa och ljungpipare och har du tur får du se 
kungsörnar kretsa i skyn. 

Vandra längs väl utmärkta leder, till exempel den 
klassiska Jämtlandstriangeln, eller upptäck egna 
stigar med hjälp av karta och kompass. Sover gör du 
i medhavt tält, på lyxig fjällstation eller i en av många 
trivsamma fjällstugor, drivna av STF. 

Läs mer på svenskaturistforeningen.se
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820 meter över havet och med utsikt mot orörd 
vildmark ligger Sveriges äldsta fjällhotell, Fjäll-
näs. Besökare har lockats hit i mer än 130 år, och 
den exklusiva fristaden erbjuder naturupplevel-
ser utöver det vanliga. Här kan du dricka vattnet 
direkt från den klara fjällsjön, andas ren luft och 
uppleva naturens ständiga och dramatiska väx-
lingar bara något steg utanför dörren. 

Läs mer på fjallnas.se

Särvsjö fjällmejeri 
återuppstår i Medskogen
Erika Enckell, som under några år framgångsrikt 
drivit Särvsjö fjällmejeri, har flyttat hem till föräldra-
gården i Medskogen. Nu är ett nytt mejeri på gång 
och planen är att bygga eget i sommar.

– Jag har sysslat med osttillverkning under tre, 
fyra år nu och ser att efterfrågan finns. Jag har också 
redan jobbat i två mejerier så jag vet vad jag vill ha. 
Förhoppningsvis kör jag igång ordentligt till nästa 
kalvning. 

Ostarna kommer att vara desamma, fast under det 

nya namnet Fjällbonden från Medskogen. I dag har  
Erika Enckell totalt 14 djur, varav sex är mjölkkor. Tan-
ken är att fortsätta hålla verksamheten småskalig, men 
öka till tio producerande kor.

Nyckeln till Erika Enckells framgång är att hon syss-
lar med så kallad relationsmat. 

– Folk vill ha en relation till det de äter, de vill veta vari-
från maten kommer och köpa direkt från producent.

Följ sarvsjofjallmejeri på Instagram

Livskvalitet och drömboende nära Åre
• Arkitektritade hus i Ekobyn Ladriket i Kaxås
• Utsikt över fjäll och sjö
• Skidspår, bakstuga, stall och utegym ingår
• Centralt läge mellan Åre och Östersund
• Rikt fritidsliv med skidåkning, jakt, fiske, skoter, vandring, ridning

Projekt Kaxås investerar i unga familjer. Anmäl intresse på www.projektkaxas.se

Alla årstider i 
storslagen natur

PÅ GÅNG I JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN



Till dig som bryr dig om kvaliteten på din skog.  
Till dig som vill skapa de bästa förutsättningarna för din 
fastighet i dag och för de som ska bruka den i morgon. 

Till dig som tänker långsiktigt och är intresserad av 
kloka åtgärder för framtida avkastning. Vi på SCA finns 
här för dig. Med nästan 90 års erfarenhet av att arbeta 
med skogen har vi kunskap att dela. Kontakta din lokala 

virkesköpare idag för en kostnadsfri rådgivning.  
sca.com/skog

Arvsmassa
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Boka gratis  
rådgivning


