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VINTERN ÄR HÄR!
En ny vintersäsong ligger framför oss och lockar med skidåkning,
fiske och skoterturer. Allt är som vanligt, men ändå inte. Coronaviruset härjar fortfarande i hela landet och begränsar oss. Men
utomhus, ute i naturen kan vi röra oss fritt. Vi är lyckligt lottade
som har en vacker natur inpå knutarna. Där kan vi må gott och
glömma vardagen. Ta vara på den möjligheten!
Pandemin gör att många arrangemang är inställda och mycket är
annorlunda. Flera företag i bygden försöker att hålla öppet. Många
har det också tufft med lönsamheten. Därför vädjar vi till alla att
nyttja de företag som finns i bygden. Varenda kund är viktig!
Om vi hjälps åt att värna om varandra så ska vi klara oss ur detta
och se framåt. På landsbygden finns det livskvalitet!
/Föreningen Ansättfjällen
I föreningen händer det mycket nu. En ny hemsida (producerad i
Ansättfjällen!) har just släppts och i projektet ”För en välkomnande
bygd i Ansättfjällen” arbetas det för fullt. Läs mera i detta nummer.
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God Jul & Gott Nytt År !

Återblick
Här kommer lite läsning från
en svunnen tid. En tid då
turismen gjorde sitt intåg i
Åkersjön. En stor turismprofil
var Erland Nilsson.
Det finns mycket mera att läsa
i boken ”När turismen kom till
Åkersjön & Bakvattnet” av Rut
Magnusson.
Finns att köpa hos Fjällbjörken
design i Björnrun.

Insändare i Östersunds Posten 1960.
Våren är på väg. Nu är det ingen tvekan längre. Efter månader
av köldstilla vithet, då själva tiden tycks stå stilla och ögat
ingenstans kan skönja någon avbrytning i vinterns stilla
mantel, har nu milda sunnanvindar och en givmild sol blottat
talrika bevis för det liv, som all snö och kyla ändå inte kan
förkväva. Det började med att vinterdräkten rasade från träd
och hustak. Vid söderväggen blev det så småningom en bit
barmark, som för varje dag blev större. Snövallarna försvann
och vägkanten kom fram och plötsligt stod det en liten
tussilago där.
Ja, vägen ja! Även den ett vårtecken, fast inte av det
uppmuntrande slaget precis. I det fallet är våren en tid, då
våra förbindelser med yttervärlden utgör en mardröm för alla
motorfordonsägare. Leran och rödmyllan, som i fruset
tillstånd ger oss en fin vinterväg och som torra sommardagar
även kan trafikeras utan svårighet, bildar i samband med
smältande snö och uppmjukad tjäle en smetig, jäsande deg
som sugande slukar hjuldon upp till navkapslar och
underreden. Grus och makadam att färdas på vore en nåd att
stilla bedja om, istället för granris. Granriset var fordom
nödfoder och uppfyllde väl bättre sin uppgift som sådant än
att i modern tid nyttjas som vägbeläggning.
Det usla väglaget till trots har vi under den gångna påskhelgen
fått glädja oss åt en turisttillströmning som torde ställa alla
tidigare rekord i skuggan. En vänligt sinnad vädergud lät oss
njuta av en lång rad härliga solskensdagar. Vårt populära
”Familjekväll Önrun” var föremål för formlig invasion, som
kulminerade på påskdagen, då drygt 1200 personer kom
åkande i 300 bilar (inte bara Z-märkta) och på några timmar
mångfaldigade bygdens invånarantal.

Erland Nilsson och hans medhjälpare hade ett enormt
arbete att med sina snövesslor hjälpa denna
människoskara från Högrun upp till raststugan på
Önruns topp. Även serveringspersonalen hade en
hektisk dag.
Dagens blommor överräcks till alla som med
arbetsinsatser av olika slag gjorde sitt bästa för att
förkorta väntetiden såväl vid uppfarten som vid
serveringsdisken. Tack vare tolerans och god vilja från
den största delen av fjällresenärerna gick det hela
ganska friktionsfritt.
Man måste dock beklaga att den JAG-upptagna
självgoda typen, som bara har rättigheter och krav,
fortfarande har representanter bland friluftsälskarna.
Men som sagt, de flesta visade förståelse för de
svårigheter som en sådan anhopning vållade, och till alla
dem vill man rikta ett hjärtligt tack och ett välkommen
åter!
Känner vi Erland Nilsson rätt, så står han nästa vinter
ännu bättre rustad att ta emot Er. Virke till en tredje
stuga fraktas nu upp nattetid för väglagets skull, men
det är ingen som klagar över störd nattsömn.
Vi börjar begripa vad turistnäringen betyder för en
bygd, som under de senaste tjugo åren förlorat halva
sitt invånarantal. Vi kan gott kosta på oss ett rejält tack
till mannen bakom projektet Önrun med raststugor och
vesseltrafik.
Företaget kan inte påverka vår bygd och vårt enkla liv
annat än i gynnsam riktning. Samtidigt som det är en

BJÖRKVED SÄLJES
Vad går upp mot en värmande brasa när
Du känner Dig frusen?

Hjärtligt Välkomna till Julskyltning!
Lördag 28/11 kl 10-14

Torr björkved packad i 60 liters säck
säljes för 65 kronor styck, köp 10 säckar
och få en på köpet!

”Vinn julskinkan”Se våra lokala hantverkares
alster i butiken!
Vi har kanonpris på en vara varje fredag före jul!
Kom och hämta gratis almanacka.

Våra Öppettider Jul & Nyår 2020
Onsdag 23/12 kl 10-18, Julafton 24/12 kl 10-12,
Juldagen 25/12 Stängt, Annandagen 26/12 Stängt.
Söndag 27/12 kl 10-14, Måndag 28/12 - Onsdag 30/12
kl 10-18.

FLOTTARGÅRDEN
SKOG•FISKE•BOENDE
VALSJÖBYN

070 296 59 87

Nyårsafton 31/12 kl 10-14, Nyårsdagen stängt.
Övrig tid öppet som vanligt.
Se beställningstider inför jul på Systembolaget.se
och valsjöbua.com
Vi på Valsjöbua önskar er
alla fantastiska kunder en riktig
God Jul & Gott Nytt År!
Tel +0046 (0) 645-32005 valsjobua@valsjobua.se

Välkommen att ta en tur med
mina härliga hundar!
Du får köra ditt eget hundspann, lära dig mer om
hundarna, fika och må gott i naturskön miljö.
Mer information: jetabbink@hotmail.com
Välkommen hälsar Jet

Rötviken
Tel. 0645-770900

Butiken med fina julklappar!

Öppettider Jul & Nyår
Julafton 24/12 kl. 10-12
Juldagen 25/12 STÄNGT
Annandagen 26/12 kl. 10-14
Nyårsafton 31/12 kl. 10-12
Nyårsdagen 1/1 STÄNGT
Trettondagen 6/1 STÄNGT

VÄLKOMMEN TILL
Nyrenoverade Fjöset på Björnrun.

Övriga tider öppet som vanligt!

ÖPPET: LÖRDAGAR FÖRE JUL kl 11-15

Mån-tors 10-18, Fre 10-19, Lör 10-14

För öppettider under jul och nyår: se Facebook
”Fjällbjörken design”
Rut 070-380 02 02

Du vet väl om att du kan ringa hit på tisdagar &
torsdagar före kl. 14 så plockar vi ihop dina varor
och ställer ut dem åt dig, Betalar gör du med
Swish.
Varmt välkomna till oss för att handla allt du kan

Julkappstips!
Boken ”När
turismen kom
till Åkersjön
& Bakvattnet”
250 kr

(Ring om du vill komma
en annan tid)

Vi håller öppet 1:a, 2:a och 3:e advent
(28-29/11, 5-6/12, 12-13/12).
P.g.a. corona och dom nya reglerna så avstår vi
från att ha caféet öppet. Istället fyller vi caféet
med presenter och loppis.
Andra och tredje advent säljer vi kolbullar och
varm glögg på utsidan där vi ordnat med sittplatser, eldkorg o renskinn.
Vill du handla men inte gå in i butiken kan du
ringa och beställa så plockar vi ihop och du
hämtar när det passar dig. Ring innan och betala
med swish.
Hur det kommer att se ut efter nyår är svårt att
veta. Ha koll på våra öppettider på
fb: vallgårdens bär.
Varmt välkomna att handla julklappar och
godsaker till julhelgen.

VANDRINGSPASS

Maria och Camilla

Att vandra är populärt!
Tack alla ni som besökt våra fina
vandringsleder i sommar.
Näset 4864, 83567 Valsjöbyn
0645-71 62 00, info@fahlstroms.nu

JULKLAPPSTIPS!
BRANDVARNARE
BRANDFILT
BRANDSLÄCKARE

Vinnare av Vandringspasset Ansättfjällen 2020:
1: pris Barbro Larsson Grycksbo
2: pris Lisa Jonasson Älvdalen
3: pris Anne-Marie Säberg Morgongåva
4:e pris Agnetha Söderlund Östersund
5:e pris Hugo på Fritids i Föllinge

ÖPPETTIDER
JUL OCH NYÅR:

6:e pris Inger Anderheim Brunflo

TREVLIG HELG ÖNSKAR VI PÅ FAHLSTRÖMS

Vi önskar er hjärtligt välkomna tillbaka till
Ansättfjällen 2021

STÄNGT: 24-26/12,1/1, 6/1
ÖVRIGA DAGAR ORDINARIE ÖPPETTIDER

PREMIÄR för Ansättfjällens nya hemsida - välkommen in på https://ansattfjallen.com
Nu är den äntligen klar. Och den blev mycket större än vi först hade trott! Ju mer vi grävde i och om vårt
område, desto mer hittade vi som vi ville ha med och slutresultatet är i alla fall vi nöjda med, så vi hoppas att ni
alla tycker om det arbete vi gjort på att fånga upp Ansättfjällens ”själ”. Vi kan i vart fall konstatera att vi bor i en
fantastisk bygd, med spännande natur, miljöer och människor. Varmt tack till alla som bidragit med så fina
bilder från området .
Kuriosa: Ansättfjällens hemsida är lokalt producerad i Vallrun och Rötviken genom digitala arbetsmöten med
delad skärm i Facebook Messenger. Den består hittills av 130 sidor varav 53 medlemssidor, 18 byar, 12
vandringsleder och nästan 700 bilder fördelade på 31 kategorier och hela 374 etiketter för allt vårt område har
att erbjuda för både bofasta och besökare.
I samband med lanseringen byter vi även namn på föreningen Ansättfjällens Facebooksida - “Vad händer i
Ansättfjällen” heter numera kort och gott ANSÄTTFJÄLLEN och finns på https://www.facebook.com/
Ansattfjallen
Följ oss gärna på Instagram > www.instagram.com/ansattfjallen
Mvh. Maritha i Rötviken och Pernilla i Vallrun för föreningen Ansättfjällen

GULDREGN I ANSÄTTFJÄLLEN
För tredje året i rad har Skärvångens bymejeri tagit hem 4 guldmedaljer och en
silvermedalj öppna SM i mathantverk. Dessutom fick Vallgårdens bär i Vallrun en
guldmedalj för sin rabarberchutney. Vilken bra start på deras verksamhet!

Ansättfjällens medlemmar:
november 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
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
EH. Svets & Smide, Rötviken

FJELLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nr. utkommer 15 feb
2021. Manusstopp är 25 jan.
Gratis annons för medlemmar.
Fjellnytt trycks och finns
tillgängligt på butiker och
företag inom Ansättfjällen.
Dessutom skickas det på mail
till alla medlemmar, som sen
gärna får hjälpa till att sprida
det .

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

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

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

Fjellnytt finns även på
Ansättfjällens hemsida och Fb.

www.ansattfjallen.com

”Ansättfjällen”

