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Ut & njut!
Just befinner vi oss i en annorlunda tid.
Ett litet virus har förändrat mycket för oss.
Men vår fjällnatur är sig lik. Här kan man
koppla av, reflektera över vad som är viktigt i
livet och få nya krafter.
Förhoppningsvis kommer man efter pandemin
sätta allt större värde på landsbygden och
dess näringar. Köpa närproducerad mat,
handla lokalt, semestra inom landet och
värdesätta allt fint som finns nära oss.
Ortsbor och besökare - ni är viktiga för vår
bygd. Kom ihåg att handla lokalt och stötta
våra företag och föreningar. Då går vi starkare
ur denna förlamande period.
Detta nummer av Fjellnytt fokuserar på
aktiviteter i naturen. Vi är lyckliga som har
den så nära inpå oss.

Välkommen till Ansättfjällen !

Återblick
Under den här rubriken presenteras intressanta händelser från en svunnen tid.

Camping, Stugor
Restaurang
Öppet året runt

Välkomna till Campingen i Rörvattnet
önskar
Raphael och Michael

0702455331

Välkomna till Valsjöbua
i Valsjöbyn
Lanthandel i
hemtrevlig miljö.
Här kan du handla lite av varje, livsmedel, presenter, tips, lotter, beställa
Systembolags varor och mycket annat. Besök vårt lilla Kaffe´ som finns i
butiken. Sommartid går det att sitta vid vår uteplats.
Vi säljer Fiskekort till sommarens fiskeutflykter.
Vandringspass finns att hämta för spännande vandring och
upplevelser i vår vackra natur.
”Upplev ljuset i Midsommartid,
se paradiset för många fjällblommor på Ansätten”
Här finns Turistinformation
Se tips att göra och kartor på www.hotagen.com
Se och göra på Krokoms kommun turistinfo.
www.valsjobyn.com, www.valsjobua.se Tel +46 (0) 645 32005
Ma råkes på Valsjöbua, trevlig sommar!

Våra öppettider : Måndag – Fredag kl 10-18 Lördag kl 10-14
Söndagsöppet kl 10-13 f o m 28/6 - 16/8

BJÖRNRUN
Vi lever karantänsliv
och har därför inte
planerat in några
öppettider i Fjöset.
Men bokade kunder är
välkomna. Ring oss
före besök!
Följ Fjällbjörken design
på Facebook eller ring
för mer information.
Rut 070/3800202
Kurt 070/3383633
Hårkankortet, ett nytt fiskekort som har sett dagens ljus tack

vare ett projektarbete i Hotagenkortets regi. Genom ett samarbete
med fem fiskevårdsområden så ger Hårkankortet sportfiskaren
möjlighet att fiska i Hårkans vattensystem från norska gränsen vid
Valsjöbyn ner till Indalsälven i Lit. Hårkankortet säljs på Ifiske.se

Åkersjöns Snöskoterklubb vill tacka alla ideella krafter, alla
sponsorer och våra medlemmar för den här säsongen.
Ett extra stort tack vill vi rikta till alla markägare, ingenting
skulle vara möjligt utan er!

Rötviken
Tel. 0645-77 09 00
Öppettider Midsommar
Midsommarafton 19/6 10-14
Midsommardagen 20/6 Stängt
Söndag 21/6 10-14
Övriga dagar öppet som vanligt.
Måndag-Torsdag 10-18
Fredag 10-19
Lördag 10-14
Söndag 10-14 (från 21/6-16/8)

SOMMARÖPPET I CAFÉ OCH BUTIK
Tors.-Lörd 11.00-17.00 2/7- 29/8
Hos oss hittar du prisbelönt mathantverk utan
tillsatser. Äkta råvaror från skog och mark.
I gårdsbutiken säljer vi lokalproducerat,

Sommarerbjudande

småskaligt mathantverk och i cafét serveras

3 st valfria Malacopåsar á 80 g för 25:-

lunch, fika och nytt för i år är vår glass. Allt
hemgjort förstås.
Om ni väljer att sitta ute har ni sällskap av
våra kaniner och höns.

Du vet väl om att du kan ringa hit på tisdagar &
torsdagar före kl.14 så plockar vi ihop dina varor
och ställer ut på kajen, vi tar Swish!

Trevlig sommar önskar vi er alla!

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och
rekommendationer ang. Covid19
Varmt välkomna önskar Maria och Camilla
Facebook: Vallgårdens Bär

Sommar i Skärvången
Den 20 juni slår vi åter upp portarna till växthuscafét
där vi dukar fram vår traditionella ostbuffé med ett
urval av alla våra ostar.

Ostbuffé alla dagar mellan kl. 11-16.

Vi har tänkt till lite extra detta år så att alla ska känna
sig trygga att besöka oss.

Lördag & söndag 11-16

Butiken öppen vardagar 10-17
www.bymejeriet.se
0645-40140

Bli rik på naturupplevelser i
sommar!
Ansättfjällen erbjuder mängder av fina naturupplevelser.
Ta med fikakorgen och kameran, gå ut och njut av vår storslagna natur.
Får vi lov att tipsa om några härliga utsiktsplatser?
1.

Önrun, 856 möh

2.

Ansätten, 1090,7 möh

3.

Jon-Larsa-berget, 380 möh

4.

Lockringsberget, 435 möh

5.

Bergtippen, Stensjöns kraftverk, 691 möh

6.

Strömhöjden, 463 möh

7.

Björnklumpen, 562 möh

8.

Penningkeisen, 1036 möh
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Fler tips kan du få hos bygdens
INFO-POINTS , Handlarn i Rötviken
och Valsjöbua.
Hyr en båt och gör en mysig tur med
fiske, bad och fika.

VANDRINGSPASS
SAMLA STÄMPLAR OCH VINN FINA PRISER
Ut och rör på dig i sommar och upptäck nya vyer och vandringsstråk!
Vandra längs: Andrum, Ansättåleden, Barnens naturstig, Blomsterleden, Buvägen, Björnklumpen,
Finntjärnleden, Kommissionsleden, Strömhöjden och Önruleden.
På varje led finns en stämpel. Stämpelkort hämtas och lämnas i en låda vid ledens start från 1/7-1/10. Lycka till!
Mer info finns hos bygdens INFO-POINTS, Handlarn i Rötviken och Valsjöbua.

Hotagens Kursgård
Kom - Njut - Koppla av
Den gamla prästgården i Hotagen har mycket att erbjuda. Jag
kommer att hyra ut 3 stugor och ett enkel- och ett
dubbelrum. Bastu och Jacuzzi kan bokas per timme. Jag
erbjuder en riklig frukost för nattgäster. Till lunch eller
middag serverar jag enkel hemlagad mat vid familjebordet.
Jag vill särskilt erbjuda kvinnor (och män) ett utrymme av
lugn och kreativitet, en plats för en paus. Av egen erfarenhet
vet jag, att vistas i naturen och arbeta med händerna har en
mycket helande effekt. Sticka, virka, sy, skapa gåvor själv.
I en sådan fas av mitt liv upptäckte jag arbetet med speciella
figurer, «Bibliska Figurer Schwarzenberg». De berättar inte
bara den bibliska historien, skapandet av en figur är en
kreativ process som glädjer sinnena och är bra för själen - att
vara helt här och nu. Att arbeta med en figur betyder ofta
tyst skapande och tid för bearbetning. Bibliska figurer är en
sensuell berikning i förkunnandet av det kristna budskapet.
Med sitt livliga visuella språk kompletterar och stöder de ord
och text. Jag erbjuder kurser för församlingar att göra egna
figurer för gudstjänst eller kyrkokurser. Bibliska figurer
Schwarzenberg finns inte att köpa utan tillverkas i
kursverksamhet. www.vkbfs.ch
Jag kommer ursprungligen från Schweiz. Med 30 års yrkeserfarenhet i ledningsfunktion inom hotellbranschen i stora
vårdföretag har jag förvärvat mycket kunskap. Jag vill gärna
överföra denna kunskap till intresserade parter och hjälpa till
att optimera processer.
Under lång tid hade jag en önskan att inte bara tillbringa
semester i norra Sverige varje år utan att bo där. I november
2018 genomförde jag mina planer och exakt ett år senare
blev min dröm att äga min egen prästgård i Hotagen.
En lycka för mig och förhoppningsvis snart för mina gäster.
Jag ser fram emot nya möten.
Hoppas vi ses snart Beatrice Baumer
Hotagens Kurs Gård, Hotagen 123, 835 63 Föllinge,
+46 (0) 76-134 01 11,
bea.baumer@gmx.ch, www.hotagenskursgard.com

Beatrice Baumer

Välkomna till vår Husky-gård på Björnrun.
Bo nära naturen och må gott!
Stugor på fäbodvall,
sjönära eller på vår gård.
Fiske, vandring, foto mm.

Ring för mer info:
Jet

070/3815146

Marcus 070/6678022
www.jet-sleddogs.com

Ansättfjällens medlemmar:
maj 2020
Magnussons Fjällanläggn. Bakvattnet
Fjällbjörken design, Björnrun
Rörvattnets Fjällhotell
Fahlströms Bygg i Valsjöbyn AB
Skärvångens bymejeri AB
Önruns Fjällby
Camping Åkersjön AB
Valsjöbua
Hotagenkortet
Häggblomman, Häggsjövik
Häggsjöviks El & VVS
Jänsmässholmens Fjällhotell
Mats skoter AB, Lillholmsjö
Åkersjöns fiskevårdsområdesförening
Gästgivargården, Lillholmsjö
Flottargården, Valsjöbyn
Rötvikens byalag
Bakvattnets byalag
Rörvattnets intresseförening
Valsjöbyns byalag
Val Trä & Teknik, Valsjöbyn
Valsjöns Rörservice
Skansen Klintaberg, Valsjöbyn
Hotagens hembygdsföerning
Åkersjöns Snöskoterklubb
Handlarn, Rötviken
Åkersjöns Högruns byalag
Hotagens Snöskoterklubb
Föreningen Blomsterleden
Bakvattnets fiskev.omr.förening
Häggsjöviks byalag
Skärvångens Skogs– och Tomt AB
CG Westlund AB, Valsjöbyn

FJÄLLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nummer kommer ut i
början på november.
Manus senast 20 oktober.
Fjällnytt trycks och finns
tillgängligt på butiker och företag
inom Ansättfjällen. Dessutom
skickas det på mail till alla
medlemmar. Alla får gärna
hjälpa till att sprida det. Fjällnytt
finns även på Ansättfjällens
hemsida.

Erixons Entreprenad i Rötviken AB
Rörvattnets Fiske Camp
Hotagens Administration & service
Rolf & Sonja Hestner, Åkersjön
Rörvattnets stugby
Vallgårdens bär, Vallrun
Gunnarvattnets byggnadsförening
Skärvångens byalag
Lake House Media-Webb,Print &PR
Jet Sleddogs, Björnrun
Hotagen Sports Club
Öberggruppen AB, Vallrun
Svenska Kyrkan
The Real Experience AB
Myhrbodarna, Valsjöbyn
Gruvelns Byförening, Hotagen
Åkersjön Skilodge
Bränna Gårdsmejeri, Valsjöbyn
Hel och hållen i Hotagen
Värmehem i Jämtland, Bakvattnet
Vallruns byamän
Hotagens kursgård
Stödjande privatpersoner:
Rune Mellergård, Häggsjövik
Tord Blom, Häggsjövik
Karl Schiller, Valbo
Harriet Backlund, Sundsvall
Mats Larsson, Skärvången
Marianne & Per-Erik Magnusson
Sonja Hansson, Johan Petrusson
Elisabeth, Christer Byström, Nälden
Kristina Molin, Häggsjövik
Ambjörn Sandler, Frösön
Tommy Jonasson, Strömsund
Eva, Anders Hansson, Östersund
Åsa Wiklund, Nälden
Roger Österman

Föreningen Ansättfjällens
styrelse 2020
Ordförande Michael Hallquist
Ledamot Markus Eis
Ledamot Gunnar Fahlström
Ledamot Jeanette Olofsson
Ledamot Gunnar Heibring
Suppleant Michael Jonasson
Suppleant Stig Vallén
Adjungerad:
Maritha Grelsson (kassör)

BLI MEDLEM ?
REDAKTION
Katarina
fjallbacken@bakvattnet.com
Margareta
maggan.rotviken@hotmail.se
Rut
fjallbjorken@bakvattnet.com

Alla företag och föreningar i bygden från
Lillholmsjö upp till Gunnarvattnet är
välkomna som medlemmar.
Kontakta Marita Grelsson
tel. 070-2988218 så får du veta mera.

www.ansattfjallen.com
Vad händer i Ansättfjällen

