FJELLNYTT
Februari - mars 2021
FINT BESÖK I GUNNARVATTNET!

I slutet av 1800-talet kom två engelska lorder till
Gunnarvattnet för att köpa mark, bygga hus, fiska
och jaga. Läs mera under rubriken ”Återblick”.

Bilden är från 1897 då gårdsägarna i Gunnarvattnet
blev uppbjudna till Villa Skottland av engelsmännen.
Daniel Jonnson Bergman, Näset västra
Bengt Olofsson Lycke, Näset östra
Aron Jonsson Westman, Lundli-gården
Anders Jonsson, Forsman-gården

Jon Jonsson, Högen
Hans Thomasson, Halvars-gården
Pål Thomasson, Bränna
Anders Olofsson, Ol-Annersagården

Välkommen till Ansättfjällen !

Återblick

Arne Wiklander

Vi har öppet
v.8 lör-sön kl.11-16

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

v.9 lör-sön kl.11-16
v.10 fre-sön kl.11-16

Vi har även öppet före och efter påsk:
v.13 mån-ons kl.11-16
v.14 mån-ons kl.11-16
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer
och har begränsat antal platser i caféet. Vi tar
gärna emot förbokningar om ni är ett sällskap.

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

Vi har ordnat med sittplatser, renskinn och eldkorg
utomhus och säljer kolbullar och toast. Självklart
kan du köpa fika eller lunch och ta med ut.
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.
Ha koll på våra öppettider på fb: vallgårdens bär.

FLOTTARGÅRDEN
SKOG•FISKE•BOENDE
VALSJÖBYN

070 296 59 87

Varmt välkomna
Maria och Camilla

Snöskoteruthyrning
Restaurang
Bastu
Camping & Stugor
Öppet året runt
Välkomna till Campingen i Rörvattnet
önskar
Raphael och Michael
0702455331

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. 0645-77 09 00

Öppettider

Något fint till dig eller din vän!

Mån-tors kl. 10-18
Fre kl. 10-19
Lör kl. 10-14
Snart är det alla hjärtans dag & vi
kommer att ha både rosor, tulpaner & lite
annat smått & gott som du kan skämma
bort någon du tycker om med!
Vi kommer även att bulla upp rejält med
semlor till fettisdagen som i år är den
16 februari, förboka gärna i god tid innan!
Under sportlovsveckorna så kommer vi
att ha färdiga mackor & extra mycket
gott fikabröd m.m.
(Kom ihåg restriktionerna som gäller:
handla ensam, kom bara om du är
frisk, sprita händerna & håll avstånd!)

Vi finns nu i Fjöset på Björnrun.
ÖPPET: Oftast öppet lördag och söndag kl. 11-15
Se facebook för aktuell info.
Ring gärna före besök.
Rut 070-380 02 02
Max 6 kunder i butiken.

Välkommen!

Varmt välkomna!

Det roligaste fisket – vinterfisket
Det behövs bara ett fiskekort - Hotagenkortet!
Vildmarksfiske med över 100 öring-och rödingvatten
samlat på ett fiskekort och med många mil skoterleder mellan fiskevattnen.
Hos oss fiskar barn och ungdomar under 18 år gratis!
Hotagenkortet kan du köpa hos de flesta boendeanläggningarna och
butikerna i området samt hos Gästis i Lillholmsjö, Frendoi Föllinge och
Sportringen i Krokom. Hotagenkortet finns även att köpa online hos
ifiske.se

hotagen.com
Foto: Barbara Guza

Välkommen till ostbutiken
hos Skärvångens Bymejeri!
Öppet måndag-fredag 10-17
Lördag 12-15
Söndag Stängt
Skärvångens Bymejeri AB
Telefon 063-104360
www.bymejeriet.se

Välkomna till vår lilla Lanthandel Valsjöbua.
Butiken med det lilla extra vid fjällets kant.
Här finner du vårt lilla Kafé och en butik med lite
smått å gott. Hör gärna av er så ordnar vi med lite
godsaker till kaffet, teet eller till den
varma chokladen.
Vi önskar er alla varmt välkommen till oss
under era sportlov.
☎ Vi tar gärna emot beställningar via
telefon +46 (0)645-32005
om ni ej vill besöka inne i butiken.

Hjärtligt Välkomna

Välkommen in på
Ansättfjällens nya HEMSIDA
www.ansattfjallen.com

Ju mer vi grävde i och om vårt område, desto mer
hittade vi som vi ville ha med och slutresultatet blev
en stor portal för området. 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 bytte vi även namn på
föreningen Ansättfjällens Facebooksida - “Vad händer
i Ansättfjällen” heter numera kort och gott
ANSÄTTFJÄLLEN och finns på www.facebook.com/
Ansattfjallen
Följ oss gärna även på Instagram
> www.instagram.com/ansattfjallen
Mvh
Maritha i Rötviken och Pernilla i Vallrun

Arbetsgruppen, som består av bland annat
markägare, politiker, näringsidkare samt
representanter från berörda samebyar och
skoterklubbar, har i uppdrag att hitta ramarna för
hur tagit
regleringsområdet
ska se ut. Vilka områden
För tredje året i rad har Skärvångens bymejeri
hem 4 guldmedaljer
och ensom
ska beröras, hur driften ska se ut och hur det ska
silvermedalj öppna SM i mathantverk. Dessutom
Vallgårdens
bärhari Vallrun
en
fungerafick
i praktiken.
Till sin hjälp
de god kontakt
med bra
andrastart
destinationer
där verksamhet!
liknande arbete har
guldmedalj för sin rabarberchutney. Vilken
på deras
gjorts, men en exakt kopia av deras olika lösningar är
inte aktuellt.

GULDREGN I ANSÄTTFJÄLLEN

Med sikte på hållbar
skoteråkning
Efter flera års diskussion är nu arbetet för en
hållbar skoteråkning i Krokoms kommun
påbörjat. Otaliga möten har hållits och nu
fortsätter arbetet med att skapa tydlighet kring
skoter-åkningen i kommunen och hitta en
lösning som passar både markägare, näringen,
invånare samt turister.

MEDSIKTE P
Ett ökat intresse för skoteråkning, och en snabb utveckling av lössnöskotrar för friåkning, i kombination med en terrängkörningslag från 1975. Det är
grunden för det arbete Krokoms kommun nu inlett,
med målet att skapa en tydlighet kring skoteråkning
och ge förutsättningar för en åkning som fungerar för
alla inblandade.
– Problemen vi har idag är att delar av körningen
tyvärr sker på ett sätt som inte är okej, och att det
samtidigt finns en stor otydlighet i regelverket, säger
Mattias Lönn, skotersamordnare Krokoms kommun.
Många har fått komma till tals
För att få klarhet i vad som gäller planerar
kommunen därför nu att skapa ett eget
regleringsområde, anpassat utifrån områdets
förutsättningar och
möjligheter. Arbetet, som
började i april 2020, har hittills till stor del handlat
om att höra alla parter.
– Vi har träffat allt ifrån jurister och markägare till
skoteråkare och näringsidkare. Det har varit
varierade känslor i frågan, men vi har tillsammans
kommit framåt och hittat en samsyn i vart vi vill.
Något som känns väldigt lovande när vi nu bildar en
arbetsgrupp och jobbar vidare med att göra
verklighet av våra idéer, säger Mattias Lönn.

– Det är viktigt att hitta en lösning som passar det
område vi lever och verkar i. För oss kanske det blir
enbart ledåkning i vissa områden, medan vi kan
öppna upp för friåkning på andra ställen. Det kan
även komma att bli högre avgifter på vissa platser,
medan andra delar av kommunen inte berörs alls,
säger Mattias Lönn.
Att skapa tydliga ramar för vad som gäller är även
tänkt att underlätta för turismaktörer som vill
bedriva skoterturism.
– Flödet av turister är viktigt och inom skoterturism
finns goda möjligheter att växa och få värdefulla
besök till butiker, mackar, boendeanläggningar samt
lokala hantverkare runt om i kommunen, säger
Mattias Lönn.
Informationskampanj redan i vinter
Redan i vinter kommer en informationsinsats inledas
i Åkersjön och Bakvattnet, ett av kommunens
skotertätaste områden.
– Det blir en kombination av fysiska ledvärdar och
digitala informationskampanjer för att informera
skoteråkare om läget och vad de behöver tänka på
när de kör i området. Intresset för friluftsaktiviteter
har ökat under pandemin, vilket tyder på att vistelse i
fjällen och skoteråkning kommer mest troligt bli mer
populärt än vanligt i vinter. Det ska vi vara beredda
på, säger Mattias Lönn.
Ett mer långsiktigt och konkret ramverk för hela
kommunens skoteråkning väntas tidigast vintern
2021/2022. Mattias berättar att de jobbar så
skyndsamt de kan med frågan men utan att forcera
det, då förhastade beslut måste undvikas. Liknande
projekt har tagit mellan ett till fem år på andra
platser och det finns många intressen att ta hänsyn
till i frågan. Förutom skoteråkning kommer projektet
exempelvis även ha övrig naturturism i åtanke när
nya markägaravtal och regler ska fastställas.
– Jag har fullt fokus på detta och är förhoppningsfull
om att vi kommer hitta en lösning för hållbart
skoteråkande som är både kommunen och dess
invånare till fördel, avslutar Mattias Lönn.

Ansättfjällens medlemmar:
januari 2021
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

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

FJELLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nr. utkommer 29 mars
2021. Manusstopp är 14 mars.
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 .

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”

