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Sommarens höjdpunkter
Storsjötrollingen i Hallen 4-6 juli
Tekniknostalgidag i Arvesund 20 juli
Gla’Musikfestivalen 24-27 juli
Bydalsfjällens fjällmaraton 24 augusti
Fler evenemang hittar du på sidorna
12-13

VÄLKOMMEN TILL HALLENBYGDEN

Vid Storsjöns strand och Oviksfjällens fot
Mogna hjorton, svala kvällsdopp och
bedårande vyer. Naturen och landskapet
varierar, vattenspegeln från Storsjön och
Oviksfjällens mjuka siluett gör Hallenbygden till en av de skönaste platser på
jorden. Odlingslandskap, myrmark och
skog ger karaktär och liv, men vad är en
bygd utan sin kultur och människorna
som verkar här?

Söker du mer infomation är du
alltid välkommen till Allhuset i
Hallen, att besöka vår hemsida 3
hallenbygden.se eller ringa
0643-300 00.

I denna tidning möter du människor och
inspireras av platser och upplevelser.
Ta en tur på Storsjön med ångbåt, fånga
en öring i Dammån, boka ett rum på
Månsåsens Bed and Breakfast. Ta gärna
med familjen och lek i den historiska
miljön på Ifvarsgården i Hallen eller ta en
fika och våffla på Marby Hembygdsförenings Gammalgård i Gärdsta med sina

unika samlingar, skolmuseum och
medeltidskyrka. Sommaren är full av
aktiviteter och det finns mycket att göra
och upptäcka i Hallenbygden.
Varje sommar arrangeras två stora och
vida kända evenemang som lockar
många besökare. Storsjötrollingen och
Gla´musikfestivalen i Hallen.
Välkommen att trivas.”

facebook.com/hallenbygden
hallenbygden

Hjortronställen
Hjortronmyren
Myrarnas guld. Plocka bären och koka
egen hjortronsylt – en smak av sommaren
och fjällen som räcker länge.

Ångbåtsbryggan i Vällviken
Sväng av väg 321 i Månsåsen
mot Vällviken och åk ner till
båtbryggan. Här finns en mysig
småbåtshamn, fina ytor för
picknick och lek vid Storsjöns
strand. Ångbåtsbryggor finns
också i Hallen, Arvesund,
Mårdsund och Hammarnäs.

Marbymattan

Denna broschyr ges ut av Hallenbygden i samverkan ek. förening. Idé Storsjöbygdens reklam- och mediaverkstad/storsjobygdens.se.
Tryck: Hallenbygden i Samverkan, HBIS, Hallen 2019 Foto: Björn Dahlfors/dahlfors.com, Kent Livendahl, Sara Rönne/visitare.com, Stefan Holm/Shutterstock
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På Marby Hembygdsförenings
Gammalgård i Gärdsta kan du se
en kopia av och lära dig mer om
den världsberömda Marbymattan från främre Asien. Originalet
finns på Historiska muséet i
Stockholm.

Stenhyddan i Bydalensfjällen
Att vandra upp till Stenhyddan, som
ligger på Västfjället, är en trevlig och
lättsam dagstur. Stugan restes redan
1896 och har sedan dess varit en bra
rastplats på fjället.

Ångaren Östersund
S/S Östersund är Storsjöns
pärla och enda K-märkta
ångbåt i original. Byggd
1874 och ångpannan eldas
fortfarande med vanlig
ved. Boka en tur och njut.
Servering med fullständiga
rättigheter.

Lillsjöns badplats
Mysig badplats med omklädningsrum, brygga, stegar och livbojar.
Grunt vatten i varma Lillsjön.
Badplatsen ligger i Höla, strax söder
om Hallen utefter riksväg 321 och
här finns också fina gräsytor för filtar
och fikakorg. Betalning via Swish.
100 eller 50 kronor till
070 – 6201426, eller köp kort på
Allhuset i Hallen.
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Trondheim
Åre

Strömsund
Mattmar
6 km

E14

Ställplatser

Lugnt vid sjön, fjällutsikt
El, WC, dusch, latrin ...

SS Östersund

Vedeldad ångbåt
Sveriges äldsta i trafik

ArveMuseet

Från handkraft till motorkraft

Vattenlek

Östersund

Storsjön

Ställplats
Arvesund

Sundsvall
321
E45

Mitt i Sverige

Lekpark för barnen

Vandrarhem
4 rum – 9 bäddar

HamnCafé

Fika el enklare rätter

Vandringsled, bad
Lätt vandring längs sjön

Svenstavik

info@angarenostersund.com
0640 – 44168
www.angarenostersund.com

Kartskiss Hitta Arvesund Rubr StällplAsund LA4.docx

Långhögen Design Studio

Mora

2019-06-12

TORSDAGSDANS I
ARVESUNDS FINA
BYGDEGÅRD
4/7 Thor-Görans
11/7 Mickeys
1/8 Tommys
8/8 Martinez
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Fisktrappan i Åhn

Bevittna den populära tömningen och manuella kontrollen
av Dammåöring vid fisktrappan. Tömning varje dag 10/6 –
18/8: kl. 08.00 & kl. 16.00. 19/8 – 1/9: Kl. 16.00

Förra sommaren 2018 slogs inte bara många värmerekord
i Sverige. Fisktrappan slog också ett nytt säsongsrekord i
antal uppvandrande Dammåöringar sedan starten 1950.
Totalt 1236, varav 777 honor och 459 hanar. Den 20
augusti slogs också årets viktrekord. En hane på hela 7
kg. Bara muskler, så Roger Staaf hade svårt att få bjässen
motiverad att stanna kvar i hans händer.

UNIK ÖRINGKONTROLL
VID FISKTRAPPA I ÅHN –
POPULÄRT UTFLYKTSMÅL
Fem minuters bilväg uppströms från Camp Dammån
ligger ”Fisktrappan.” Den enda kvarvarande manuella
kontrollen för uppvandrande öringar i Sverige sedan
1950 – talet. Fisktrappan har blivit en stor och viktig
turistattraktion för bygden och samtidigt utgör den
en viktig forskning på Dammåöringens liv.
Sommaren 2018 var det drygt 3100 turister och
nyfikna ortsbor som besökte trappan och bevittnade
hur kontrollerna går till. Två gånger om dagen vittjas
trappan då man tar upp samtliga öringar och väger,
mäter och könsbestämmer varje individ innan de
släpps tillbaka i Dammån ovanför trappan för vidare
simtur mot lekplatserna högre upp i ån. Fisktrappan
är ett perfekt sätt att få studera öringen på riktigt nära
håll och ett lika perfekt utflyktsmål som går att kombinera med lunch eller middag på Camp Dammåns
restaurang.

ELDORADO FÖR NATURÄLSKARE, VILDMARKSLIV OCH FISKE.

Sex kilometer utmed riksväg 321 väster om Hallen och fyra kilometer därefter av en ringlande grusväg mot
Åhn möts besökaren av ett paradis. Ett eldorado för naturälskare, vildmarksliv och fiske. Värdparet Lasse
Albertsson och Susanne Jonsson driver Camp Dammån för fjärde sommaren och där finns det mesta för den
som söker en unik upplevelse. Den forsande Dammån med sina milsvida fiskesträckor, välkänd för den
inhemska stammen av lekvandrande Dammåöring, fina kanotvatten, vacker vildmark med rikt djurliv och inne
i anläggningen ett särskilt vildmarksrum där man kan beskåda områdets vilda djur. Fisket i Dammån är en
upplevelse utanpå det mesta och fiskekort finns att köpa på Campen. För de yngsta finns put-and-takefiske
i en nyligen renoverad kvarndamm. På restaurangen, som har fullständiga rättigheter, lagar en av Jämtlands
skickligaste köksmästare spännande rätter med inslag av lokala råvaror. Det finns stugor att hyra och platser
för husbil, husvagn och tält. Öppet för boende alla dagar under juni – augusti. Bokning: info@jaevent.se ,
0643 – 31056 eller 070 – 6046469. Restaurangens öppettider: Se särskild bild.

Campens restaurang är berömd för sin meny och sina vällagade rätter. Fullständiga rättigheter.
Öppettider: Från midsommardagen t.o.m. 31 augusti. Onsdag - Söndag kl. 13.00 - 19.00 eller längre om det finns gäster. Måndag & Tisdag stängt.

Roger Staaf kontrollerar öringen med varsamma händer

Fisktrappans har blivit en av traktens turistattraktioner. Förra året kom
sammanlagt över 3000 nyfikna personer för att ta en närmare titt.
Här tar Roger Staaf hand om öringen och utför vägning, mätning och
könsbestämning. Agneta Staaf för protokoll.
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Lasse Albertsson på väg upp från trappan med ännu en öring för
kontroll.

Fiskelycka på riktigt!

På Campen finns kajaker och båtar att hyra. En färd utefter Dammåns vackra meanderlopp
mellan Kungsböle och Dammåängena är värt varje paddeltag.
SOMMAR I HALLENBYGDEN | HALLENBYGDEN.SE | 7

Hallenbygden
HÄR FINNS MYCKET ATT		
Vandra i Oviksfjällen

Bydalsfjällen är mer än skidåkning,
sommartid finns här många fina
vandringsleder av varierande
svårighetsgrad. Ta en tur upp till Stenhyddan eller varför inte runt Bastudalens
naturreservat. Du kan också packa väska
och tält och ge dig ut på en flerdagarstur.

Shoppa på Allshoppen

På Allshoppen i Hallen finns det mesta du
kan tänka dig – allt från kläder och
leksaker till fiskeutrustning och loppisfynd.

Vägen mellan sjöarna

På den smala landtungan mellan Storsjön
och Lillsjön slingrar sig en väg väl värd en
omväg. Du åker intill strandkanten och
utsikten över vatten och fjäll är magisk.
På vägen finns flera små fickor att ställa
cykeln eller bilen. Sväng av väg 321 mot
Kläppe i Hölåsen eller i Gärdsta.

Fyll på skafferiet på Karl Ors Bua

Ica-butiken i Hallen är välsorterad med
mat på övervåningen och allt som är
”bra att ha” på nedervåningen. Här finns
ett brett sortiment av ekologiska och
lokalproducerade varor, samt post och
uttagsautomat.

Arvemuseet

Upptäck tiden som flytt på ArveMuseet i
Arvesund, gå runt i den fina utställningen
som skildrar sjöfart, teknik och det liv
människor levt och lever. Passa även på
att ta en fika på HamnCaféet. Väl ute på
halvön bör du köra hela vägen ut till
Hammarnäs och njuta av de många
storslagna vyerna.

Allhuset med infopoint

Här hittar du Hallenbygdens infopoint, ett
bibliotek och försäljning av böcker från
lokala författare. Allhuset är en mötesplats
för hela bygden.

UPPTÄCKA

Marby gamla kyrka i Gärdsta

Den medeltida kyrkan med en mäktig
historia som vittnar om att det levt
människor i bygden sedan lång tid. Stenväggarna är tjocka och de gamla
träbänkarna obekväma. Passa på att ta en
fika på den intilliggande hembygdsgården
och titta på den världsberömda Marbymattan, de omfattande samlingarna och
skolmuséet.

Storsjöodjursspaning

Gla’Musikfestivalen

Fiska i Hallenbygden

Bilder av Oviksfjällen på facebook

Loppis och seconhand

Dammån, Håckren, Storsjön, Bastuån,
Dalsjön och Kvitsleströmmarna är namn
på några av Hallenbygdens fantastiska
fiskevatten. Så oavsett om du vill meta
från en eka, fånga öring med fluga, trolla
eller testa lyckan vid någon av alla bäckar
så finns det något för dig. Kom ihåg
festligheterna kring Storsjötrollingen 4 – 6
juli.

I Hallenbygden med omnejd går det att
fynda till fina priser. På Ifvarsgården och
hos Maj-Britt på Allhuset i Hallen, på
Snickarglädjen, (Månsåsens Bed & Breakfast) i Månsåsen och i den gamla konsumbutiken i Mattmar. Seconhand finns på
Kupan i Allhuset. Utöver detta finns det
flera garageloppisar som växer upp som
svampar, så håll ögonen öppna och kom
ihåg att ha kontanter i plånboken.

Vad lever egentligen i Storsjöns djup?
Många är de som säger sig ha sett Storsjöodjuret medan andra säger att det är
nonsens. Vad tror du? På vissa platser,
utmärkta med skylt, kan det vara extra
gynnsamt att se detta mytomspunna djur.

Hallen fylls med musik varje år vecka 30.
Musiker från Sverige och Norge träffas för
att spontanspela och uppträda. De ljusa
nätterna gör att det sällan tystnar förrän
långt in på småtimmarna. Årets festival
hålls onsdag 24 juli – lördag 27 juli.

Gårdsmejeriet vid Sundsbacken

Sväng av 321an och ta en tur till det lilla
gårdsmejeriet vid Sundsbacken, mjölken
till ostarna kommer från gårdens kor. Vill
du vara säker på att det är öppet så ring
innan besök, 070-440 83 78.

Kan du inte få nog av Oviksfjällens sköna
siluett? Sök efter Oviksfjällen (Landmärke)
på facebook och gilla den sidan. Året om
fylls det på med bilder av fjällen.

Brunkullan blommar i Önsta

Någon kilometer söder om gränsen till
Åre kommun kan du svänga in till den lilla
byn Önsta, här växer Jämtlands landskapsblomma, den fridlysta Brunkullan.

Upptäck mer på
hallenbygden.se

Välkommen till Midsommarfirande på Gammalgården i Gärdsta!

Midsommarafton 21 juni 2019
Klockan 11:00 klär vi stången tillsammans, ta gärna med er blommor hemifrån.
Klockan 12:00 reser vi stången och dansar.
Under dagen serveras fika, kesfil, korv och hamburgare.
Lotterier med välfyllda vinstbord, barnlotteri och tipsrunda för både barn och
vuxna.
Kom gärna ihåg att ta med kontanter.
Kläder efter väder – Vi firar oavsett.
Gammalgårdens Café, hembygdsmuseum, skolmuseum
och medeltidskyrka håller öppet 1 juni - 31 augusti, 11-17 varje dag.
(Midsommardagen stängt)
Välkommen.
Bli gärna medlem i hembygdsföreningen.
Enskild medlem 100:Familjemedlemskap 200:Plusgirokonto 263710-6

8 | SOMMAR I HALLENBYGDEN | HALLENBYGDEN.SE

SOMMAR I HALLENBYGDEN | HALLENBYGDEN.SE | 9

STORSJÖTROLLINGEN – EN AV SVERIGES MEST
ANSEDDA TROLLINGTÄVLINGAR

Trolling-generalen Åke Granlöv in action.

Åke Granlöv i Hallen, yrkesofficer i 35 år blev ”general” först efter
att ha slutat sin militära bana. Idag basar han för Storsjötrollingen i Hallen. Med noggrannhet och ordning leder Åke
arbetet i den cirka 50 man och kvinnor starka trupp som totalt
jobbar med trollingen och festligheterna under första veckan i
juli varje år. Sedan militärtiden är organisation en av Åkes starka
sidor. Trollingen i Hallen hade premiär redan 2002.
- 2001 hölls en trollingtävling i Storsjön ungefär vid Sandviken
campingen mitt emot Östersund. Bosse Jansson, som hade
macken i Hallen då, deltog i tävlingen och eftersom Länsstyrelsen ville ha föreningar som tog på sig uppgiften att försöka
hjälpa till att utveckla fisketurismen i länet så var Bosse på oss
om det. Vi hade egentligen ingen aning om vad trolling var, men
litade på Bosse så året därpå körde vi igång och då hade vi ett
trettiotal ekipage. Tyvärr är Bosse inte med oss längre, men vi har
lärt oss och tävlingen har succesivt utvecklats.

Vid 10-årsjubiléet 2011 hade vi stora enskilda Trolling-SM med
direktrapporter i TV och då var det 72 ekipage som tävlade,
säger Åke.
Hur klarade ni det?
-Vi trollade, säger Åke och skrattar.
Idag är Storsjötrollingen en av de tre mest ansedda trollingtävlingarna i Sverige.
-Kanske inte för de största fiskarna, men framförallt för att vi har
den absolut längsta tävlingstiden i Sverige plus servicen vi ger
deltagarna. Det är inte vi själva som påstår det utan främst
besättningar söderifrån, till och med proffsteamen, säger Åke,
som berättar att det kommer deltagare från hela Sverige, även
flera team från Tyskland.
Årets trolling ingår återigen som SM-deltävling och startskottet
går klockan åtta den 4 juli efter skepparmöte med genomgång
av regler, utrustning och säkerhetskontroll.
-Jag håller hårt på radiodisciplinen när de drar ut på sjön, det är
en säkerhetsfråga. Jag vill inte veta om de har ost eller skinka på
mackan och ska de prata skit får de byta kanal, säger Åke.
Klockan 17 går målskottet för invägning, mätning och poängbedömning av dagens fångst. Bara öring och kanadaröding,
minst 50 cm lång räknas. Tävlingarna pågår i tre dagar och
avslutas klockan tre på lördagen. Efter varje tävlingsdag utses
dagens vinnande team följt av en fiskaktion och på lördagen kan
hela tävlingen summeras och slutsegrarna koras.
Hur summerar du själv tävlingarna under de år som gått?
-Vi har inte haft en enda protest under alla år och vi har haft
tur och klarat oss från olyckor. En gång blev det dramatiskt när
åskan började gå och det sprakade i alla spöna så vi fick avbryta
men i stort så har det gått bra. För bygden är det här en viktig
folkfest också, säger Åke.
Håkan Toresson

Torsdag 5 juli

Torsdag 4 juli
Start
08.00
Målgång 17.00
Start 08.00 Målgång 17.00
Invägning
Fiskauktion
Invägning Fiskauktion
Pubmed
medmat
matfrån
från 16.00
16.00
Pub

För underhållningen alla
tre kvällar står

Fredag 56 juli
juli
Fredag
Start
17.00
Start 07.30
07.30 Målgång
Målgång 17.00
InvägningFiskeauktion
Fiskauktion
Invägning
Pubmed
medmat
matfrån
från 16.00
16.00
Pub
Lördag67 juli
juli
Lördag
Start 07.30
07.30 Målgång
Målgång 15.00
Start
15.00
Invägning
InvägningFiskeauktion
Fiskauktion
Mat
Pub med
med pub
matfrån
från 14.00
14.00
Matservering med fullständiga rättigheter

Entré från kl 20.00
60kr/kväll
Festivalarmband:
150kr för 3 dagar
100kr för 2 dagar

Ett stort tack till våra huvudsponsorer

Hallens El & Byggmaterial

Röde Anlägg AB
Ett stort tack även till våra andra sponsorer
Dags för trollingfiske med ett och annat spö ombord.
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Evenemang i Hallenbygden 2018
Juni

11/7 Torsdagsdans Arvesund. Mickeys 20.00-23.00

21/6 Midsommarfirande 11.00-13.00 Gammalgården i Gärdsta.

14/7 Mässa 11.00 Hallens kyrka, Kyrkkaffe.

27/7 Auktion i Östra Mårdsund kl 11.00
Det auktioneras ut verktyg, lantbrukssaker och mycket mer.
Kontakt: Anders Gustafssons auktionsbyrå, 070-6743575
www.facebook.com/andersauktionsbyra

21/6

20/7 Teknik- & nostalgidag. Arvesund. Se annons

27/7 Tunnbrödsbakning Ifvarsgården, Hallen 11.00-16.00

21/7 Hundutställning och lydnadstävling. Mattmar. Se annons.

28/7 Gudstjänst. 11.00 Marby socken Vid Vällvikens brygga.

21/7 Gudstjänst 11.00-13.00 Arvesunds Missionskyrka

28/7 Tunnbrödsbakning Ifvarsgården, Hallen 11.00-16.00

Midsommarfirande 13.00-15.00 Ifvarsgården, Hallen.

21/6 Midsommarfirande 12.00-15.00 Ovikens hembygdsgård.
22/6 Gudstjänst 12.00-14.00 Hallenkören. Servering. Ifvarsgården,
Hallen.

23/6 Gudstjänst 11.00-13.00 Gärdsta Missionshus

23/7 Tunnbrödsbakning.

Ifvarsgården, Hallen 11.00-16.00

30/6 Gudstjänst 11.00 Hamncaféet Arvesund.
24-27/7 Gla´musikfestivalen Hallen. Se annons.

Juli
4/7 Torsdagsdans Arvesund

Thor-Görans 20.00-23.00

24/7 Tunnbrödsbakning, Ifvarsgården. Hallen 11.00-16.00

4 - 6/7 Storsjötrollingen. Se annons.
25/7 Invigningskonsert ”gla´musiken” Hallens kyrka. Offerdals
6/7 Medlemstur 12.00 Med S/S Östersund Arvemuséet.

spelmanslag. Hallenkören och Hallens manskör. Årets Gla´musikstipendiat: Elias Persson. 18.00

6-14/7 Ovikenveckan. Se annons

26/7 Loppis och Marknad på Hallgården. 11.00-16.00

Se annons

6/7 Invigningskonsert i Nya kyrkan. Oviken. Solist Gilles Apap (US)

Ring eller smsa för att boka bord 0706859417, 100kr/bord.

Han har kallats 2000-talets violinist. 19.00

7/7 Familjedag. Fröjdholmen.12.00-17.00
7/7 Meditationsgudstjänst Marby kyrka. 18.00

26/7 Öppen trädgård hos Eva och Kenneth Nilsson Bjurgatan 7
Hallen.

11.00-16.00

26/7 Musiktur med
12.00-15.00

Ångaren Östersund Gla´musikfestivalen

8/8 Torsdagsdans arvesund Martinez. 20.00-23.00
11/8 Gudstjänst vid Fjällhalsen. 11.00-12.00
19/8 Trädgårdsföreningen besöker Trappnäs gård. 19.0021.00

Medtag kaffekorg och något att sitta på.

Augusti
1/8 Torsdagsdans Arvesund Tommys. 20.00-23.00
4/8 Pilgrimsgudstjänst.

11.00-12.00 Marby gamla kyrka. Servering

24/8 Fjällmaraton. Start i Bydalen och målgång vid botten av
Drommen.

25/8 Gudstjänst i Höla kapell. 11.00-13.00 Välkomna.
25/8 Mässa Hallens kyrka. 18.00-19.00

Trevlig sommar till er alla!

Fler evenemang
hittar du på
www.321an.se

INOFFICIELL HUNDUTSTÄLLNING FÖR ALLA
RASER &
OFFICIELL LYDNADSTÄVLING STARTKLASS
OCH KLASS 1
SÖNDAG 21/7 2019   STENHAMMAREN,
MATTMAR
DOMARE UTSTÄLLNING: INGER JANSSON
KLASSER: VALP 4-6 MÅN VALP 6-9 MÅN
JUNIOR/UNGHUND 9-18 MÅN   VUXEN FRÅN 18
MÅN VETERAN FRÅN 8 ÅR
VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN TILL
UTSTÄLLNINGEN
SENAST 30/6     www.mgevents.se
INFO : 073-8153765 TITTI    070-3334946
MAGGAN
utstallning@arebhk.se
ANMÄLAN LYDNADSTÄVLING : sbktavling.se
INFO: 073-0240356   ANNA-KARIN
Kursstarter i höst: Åre BHK erbjuder flera kurser under hösten
2019, bl.a valpkurs och allmänlydnad. För med info om Åre
Brukshundklubb och våra aktiviteter:
www.arebhk.se (hemsida) info@arebhk.se (e-post)   

Varmt välkomna!    
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Loppisar och second hand i Hallenbygden
EN HET FLUGA ÄR ATT GÅ PÅ LOPPISAR
OCH GE GAMLA SAKER EN ÄRLIG CHANS
ATT FORTSÄTTA FÖRGYLLA NÅGONS
TILLVARO.
DÄRFÖR VILL JAG GE ER TIPS PÅ VART
I HALLENBYGDEN NI HITTAR TILL EN
LOPPIS.

Caféer och restauranger
Restauranger
321ans kök, Hallenvägen 31 Hallen
072-2781558

HamnCaféet Arvesund 25/6-18/8, 11.00-16.00
0640-44168

Fjällgården, Gräftåvallen
0643-52012
Restaurang Drommen, Höglekardalen 3/7-18/8
0643-32027

Maj Britt Alverland Allhuset, Hallen.
Ifvarsgården, Hallen.
Allshoppen, Hallen.
Snickarglädjen, Månsåsen.
Gamla konsumbutiken i Mattmar.
Kyrkstallarna, Mattmar.
Vid hamncaféet i Arvesund.
Second hand, Kupan, Allhuset i Hallen.

Ifvarsgården, Hallens hembygdsgård 2/7-7/8 Tisdagar
och onsdagar. Loppis och servering Barnaktiviteter.
11.00-16.00

Mötesplats Oviken, Gräftåvägen 9 Myrviken
0643-10050
Oriana restaurang, Myrvikens väg 27 Myrviken
0643-10101

Fjällkonditoriet Oviken, Myrviksvägen 31 Myrviken
073-0510508
Agdas Kafé, Gamla Semlanvägen 108 Mattmar
073-0686644
Vaetabacken Sommarcafé med utsiktstorn.
Ligger 300 meter norr om Matttmars kyrka.

Tivars Gårdsmejeri, Norderön
070-3855152

Caféer

InfoPoint - på biblioteket
i Hallen
En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt
med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som
kan ge turistisk information där besökarna är. Ansvaret
för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en
auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter. Här
finns möjlighet att auktorisera en turismfunktion som
inte tar emot fysiska besökare - som alltså endast är tillgänglig via webb, e-post, sociala medier, telefon eller
brev - som Turistinformation. En sådan auktoriserad
turismfunktion kan alltså vara huvudman för Infopoint.

Gammalgården Café hembygdsmuseum, skolmuseum
och medeltidskyrka. Gärdsta

Fler aktiviteter och
sedvärdheter hittar
du på hallenbygden.se

TRÄNA I SOMMAR
HSK GYM ÄR ÖPPET TISDAGAR 18.00-20.00 HELA
SOMMAREN, TRÄNING ÖVRIGA DAGAR RING:
070-6017164 ELLER 0643-30050 (HSK,S KANSLI)
Hallens Sportklubb,
gym på Hallgården
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GALLRA MED SCA

Det finns mycket att göra för att öka virkesvärdet
på beståndet – och du behöver inte göra det själv.
Vi hjälper dig att få en god överblick och tillgång till
de verktyg du behöver för att nå dina mål med ditt
skogsbruk. Kanske sitter du på dolda värden som
bara väntar på att brukas? Kanske kan du göra en
insats för din framtida skog? Kontakta din lokala
virkesköpare för en kostnadsfri rådgivning.
sca.com/gallring

Onsdag
26 juni
kl 15-19

Skogsträff om röjning,
gallring och vägar
Välkommen till en skogsträff om hur du kan
forma och öka värdet på din framtida skog.
Specialister på röjning, gallring och vägar finns på plats tillsammans med
våra virkesköpare från området. Passa på att prata skog och skogsbruk med dem!
Vi bjuder på pizzaslice och fika.

Tid och plats: Onsdag 26 juni, kl 15.00-19.00. Vi samlas vid
Dammåns camping för information och mat, därefter åker vi ut i fält.
Specialerbjudande: Leverera 250 m3fub gallringsvirke,
så får du röjning till ett värde av 3 000 kr.
Anmäl till din virkesköpare att du kommer till skogsträffen,
eller via e-post till: jamtland.skog@sca.com, senast 24 juni.

sca.com/skog

Foto @ Michael Engman

Bank of
Jämtland

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T
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Boka gratis
rådgivning

Det gäller att ligga i
om man ska sköta
sin skog

Ett aktivt skogsbruk är lönsamt. Röjningsarbetet
skapar förutsättningar för en bättre avkastning på din
skog och väljer du att låta oss sköta röjningen tjänar du
pengar utan att du behöver göra jobbet själv. Har du
dessutom hållbarhetsavtalet Träkronan får du 5 % rabatt
på skogsvårdsarbetet.
Kontakta din skogsrådgivare idag så berättar vi allt
du behöver veta för att höja värdet på skogen.

Mikael Strandberg
Skogsrådgivare Åre
mikael.strandberg@norrskog.se
Tel: 010-150 25 62

Per-Anders Östberg
Skogsrådgivare Åre
p-a.ostberg@norrskog.se
Tel: 010-150 25 65

Tillsammans skapar
vi ett högre värde
på din skog!

Norrskogs hållbarhetssavtal Träkronan gör det ännu enklare för dig att optimera värdet på skogen. trakronan.norrskog.se

Nationalparksprocessen avslutas
Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen
beslutat att avsluta nationalparksprojektet för
Vålådalen-Sylarna-Helags.

Anette Andersson

I beslutet konstateras att förutsättningarna för att
fortsätta till nästa steg i projektet inte är uppfyllda.
Skälet är att förslaget till utformning av nationalparken
inte stöds av de organisationer som hittills ingått i
arbetet.
Projektet avslutas den 30 juni 2019.
Stort tack till alla som har bidragit till processen!
För eventuella frågor, kontakta oss på
vsh.jamtland@lansstyrelsen.se.

Anette Andersson

Åke Strindlund/Mostphotos.com

Tor Lundberg Tuorda

Upplev samisk natur
och kultur

Den vackra byn Hosjöbotten finner du mitt uppe på fjället.
Byn ingår i Tossåsens Sameby. Uppe i Hosjöbotten driver Mirja
och Daniel familjeföretaget De Åtta Årstiderna som erbjuder
dig som besökare flera fantastiska upplevelser såsom fiske i
fjällsjöar, jakt, kajakpaddling och deltagande i renskötarens
vardag. Vandring i orörd fjällnatur är också att rekommendera.
På De Åtta Årstiderna kan du få allt från helpension till självhushåll.
Väljer du att äta här är det mat från naturen som gäller. Ren,
älg, ripa, tjäder, öring, röding, svamp och bär. Matlagningen
sker ofta utomhus där den smakar som allra bäst. Ofta kom- Foto: De åtta årstiderna
mer du att få rökt eller saltad mat. Här används fortfarande
gamla metoder som fungerat i alla år för att hålla maten färsk.
Rökt kött är typiskt samiskt och ger både en härlig yta på köttet och en mycket god smak.
För information och bokning:
Som gäster hos De Åtta Årstiderna har du möjlighet att lösa
fiskekort som gäller i flera av samernas egna vatten. Vi har
Telefon (Daniel): 0702163509
speciellt upplåtna strömmar för enbart flugfiske. Generellt
gäller handredskapsfiske i alla våra vatten. I några sjöar finns
E-post: info@attaarstiderna.se
båtar med el- och fyrtaktsmotorer tillgängliga för våra gäster.
Det finns också kajaker som det går utmärkt att fiska ifrån och
varför inte paddla in i en vik och kasta lite fluga.

presenterar

presenterar

OV I K E N
VECKAN
6-14 JULI 2019

ovikenveckan.se

Med stöd från:

www.valadalen-sylarna-helags.se
Familjedag, fäbodfrukost, fotoutställning, Båttur,
gilles apap (US), Camilla Wolgers & Bo Lycklig’s
orkester, Ulrika Bodén och Ahlberg, Ek & Roswall,
Mattias Nilsson & Sharon Clark (US), Bengan Jansson

OV I K E N
VECKAN
6-14 JULI 2019

ovikenveckan.se

Familjedag

Söndag 7 juli kl 12-17 • Fröjdholmen
Inträde: 100 kr, kontant eller swish
Barn och ungdomar 0-16 år gratis

