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Snart har vi nya informationstavlor
ute i byarna!
Projektet ”För en välkomnande bygd i Ansättfjällen” pågår för fullt.
Bland annat ska de trettioåriga informationstavlorna få nytt innehåll.
Trästommarna behålls men skyltarna blir nya och lika i alla byar. De
har som syfte att visa upp våra fina gemensamma attraktioner.
Läs mera i projektledarens redovisning.

Något av innehållet:
Vargjakt i Skärvången på 1950-talet
Blomsterleden blir digital
Upptäck Ansättfjällens innehållsrika hemsida
Annonser med öppettider mm hos bygdens företag

Välkommen till Ansättfjällen !

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

Stor dramatik i Norra Skärvången i april 1952
Trakterna kring Skärvången hade vid flera tillfällen fått påhälsningar av vargar.
Därför organiserade man vargjakten för att skydda sina djur.

Länstidningen skrev:
”Den bekanta vargjakten i Norra Skärvången har nu rönt framgång. I natt nedlade Pelle Brenje och Rune Malting en stor
varg som vägde 40 kg och var 170 cm lång
samt 80 cm hög. De hade nyss avslutat
nattvaket vid en åtel då de i kikare såg
bjässen, som då var i färd med att jaga
renar på sjön Skärvången.
De båda männen satte sig genast på
cyklarna och upptog jakten. Efter cirka
2 kilometers färd över isen nådde de
vargen som då hunnit ta betäckning i ett
timmerupplag och här blev den snart
träffad av jägarnas kulor.”
”Fyra renägare gav dem 1000 kr i belöning. De fick även 100 kr i skottpengar.”
Vargen var ovanligt stor, så därför trodde
man inte att det var en vanlig svensk varg.
Kom den från Ryssland?

Övre bilden visar jägarna Pelle Malting,
Pelle Brenje och Rune Malting.
Nedre bilden visar den konserverade
vargen. Den finns i uppställd i Skärvångens
Föreningshus.
/Rut

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

Camping, Stugor
Restaurang
Öppet året runt

ERIXONS ENTREPRENAD
I RÖTVIKEN AB
BEHÖVER DU HJÄLP MED ENTREPRENADARBETE?
VI HAR MASKINERNA.
GRUS ELLER MATJORD, GRÄVNING, TRAKTOR,
LASTBILSTRANSPORTER.

Välkomna till Campingen i Rörvattnet
önskar
Raphael och Michael

0702455331

VI ERBJUDER ALLA TYPER AV ÅKERITJÄNSTER OCH
VÄNDER OSS TILL FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER.
KONTAKTA OSS
070 – 552 33 61
070 – 519 85 11
erixons.entreprenad@gmail.com
TREVLIG SOMMAR!

Välkommen till

Sörbodarna fäbodvall
BJÖRNRUN

Mellan Bakvattnet och Häggsjövik
ligger den gamla fäboden Sörbodarna.
Här finns ett mysigt sommarkafé.
Sitt ner och njut av kulturmiljön, låt
tankarna gå till äldre tiders fäboddrift.
ÖPPET: 26—27 juni samt
onsdag – lördag kl 11—16 fram till
mitten av augusti.
Se facebook ”Sörbodarna”.
Kaffeservering

HANTVERKSBUTIKEN HAR ÖPPET:

Ö kunder
är välkomna. Ring oss före
lördag, söndag, måndag, tisdag
besök! 26 juni –Följ
Fjällbjörken
20 juli
kl 11-16 design
eller ring
för mer information.
Fint hantverk i trevlig miljö.
Kaffeservering av sommarlovsentreprenören Kindra.
Rut 070/3800202
Följ oss gärna på facebook, Fjällbjörken design.

Kurt 070/3383633

Våfflor & andra specialiteter
Jet med personal
070-3815146

BETALD
ANNONS

Näset 4864, 83567 Valsjöbyn
0645-71 62 00, info@fahlstroms.nu

Corona-pandemin och virkesbrist
har inte hindrat oss från att fylla upp
vårt virkesförråd med isolering,
skivor, virke och list.
Allt kan du lasta inomhus.
ÖPPETTIDER
MÅNDAG - FREDAG 10,00 – 18,00
LÖRDAG
10,00 – 14,00
SÖNDAG
10,00 - 14,00 (juli)

Blomsterleden till Ansätten
får digital information i sommar
De 25 vita stolparna med tillhörande informationshäfte blir
utbytta till 11 st QR-koder. Genom
att enkelt skanna koden med sin
telefon får man information om
drygt sextio fjällblommor.

Det blir också flera gröna
plåtskyltar, som vi flyttar
runt eftersom de olika
arterna blommar.
VÄLKOMMEN PÅ
UPPTÄCKTSFÄRD!

Välkommen till oss i sommar!
Fredagar fortsätter vi med vår populära
pizzabuffe kl. 17-20

SOMMARÖPPET I CAFÉ OCH BUTIK
TORSD - LÖRD KL. 11-17 8/7—7/8
Hos oss hittar du prisbelönt mathantverk utan onödiga
tillsatser. Råvaror från skog och mark. I gårdsbutiken
säljer vi lokalproducerat, småskaligt mathantverk och
i caféet serveras lunch, fika och vår egen glass.
Allt hemgjort förstås.
Om ni väljer att sitta ute har ni sällskap av
våra kaniner och höns.
Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd ang. Covid 19.
Varmt välkomna!
Maria och Camilla

Mobil 073-837 44 54

Torsdag – söndag är köket öppet kl. 12-19.
Andra dagar är det alltid bäst att ringa och kolla i förväg.

Åkersjödagen lördag 10 juli kl. 11-14
med traditionell kakfrossa samt
vinvandring och italiensk middagbuffé på kvällen
(förbokas). Allt på hotellet.
Garageloppis
hela sommarlovet under våra öppettider.

Åkersjöns Fjällhotell
070-3496444

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
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5.

Bergtippen, Stensjöns kraftverk, 691 möh

6.

Strömhöjden, 463 möh

7.

Björnklumpen, 562 möh

8.

Penningkeisen, 1036 möh
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2
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Fler tips kan du få hos bygdens
INFO-POINTS , Åkersjöns Fjällhotell,
Handlarn i Rötviken och Valsjöbua.
Eller se ansattfjallen.com

Hyr en båt och gör en mysig tur med
fiske, bad och fika.

Rötviken
Öppettider Midsommarhelgen
Midsommarafton 10-14
Midsommardagen Stängt
Söndag 27/6 10-14

Ordinarie öppettider sommar
Måndag- Torsdag 9-18
Fredag 9-19
Lördag 10-14
Söndag from 27/6-22/8
10-14

Välkomna till Valsjöbua,
butiken vid fjällets kant
Sommartider: Öppet 28/6-22/8
Måndag – Fredag 10 - 18
Lördag 10 - 14
Söndag 10 – 13

Kika in i våran bod vi har ute på parkeringen,
där finner du grilltillbehör, utelek och utökad loppishörna.
Följ oss gärna på Facebook för att hålla Er uppdaterade
om nyheter och erbjudanden i butiken.
#Servicepunkt Handlarn Rötviken

I vår butik finner du torkat, rökt, fryst renkött,
röding- file´, tunnbröd och mycket annat.

Tveka inte att höra av dig till oss om det är något
Ni undrar över eller kundönskemål, vi löser det mesta.

*Fika i Lilla Kaféet
*Här löser ni fiskekort
*Utlämning från systembolaget
*Turistinformation
* Hämta sommarens Vandringspass

Telefonnummer: 0645-77 09 00
Mailadress: handlarnrotviken@gmail.com
Trevlig sommar och välkomna in önskar er nya
butiksansvarige Lena med personal

valsjobua@valsjobua.se
Tel+ 46 (0) 645 32005
Facebook/Instagram #valsjöbua

Välkomna !

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, Åkersjöns Fjällhotell, Handlarn i Rötviken och Valsjöbua.

Vindskydden fraktas upp tidigt på morgonen när föret håller som bäst under vårvintern. Fjället Penningkejsen i bakgrunden.

Vi är nu inne på andra sommaren på vårt treåriga LONA-projekt för en välkomnande bygd i Ansättfjällen.
Arbetet har gått bra, skridit på med bra fart och som det ser ut nu så ska allt bli färdigt under nästa år.

I Gunnarvattnet så har det kommit upp två vindskydd, ett i ändan av leden mot Myrklumpen och det andra
längre västerut mot Penningkejsen. I sommar så ska lederna förbi Villa Skottland mot Myrklumpen och mellan Myrklumpen och Penningkejsen göras klart med stolpning, röjning, bro över storbäcken och utsättning
av sittbänkar. Nästa sommar sätts plats- och hänvisningsskyltarna upp samt informationsskyltar.

Gunnarvassleden som är på åtta km och går mellan Valsjöbyn och Gunnarvattnet

kommer att röjas, markeras och förhoppningsvis göras klar nu i sommar. Leden följer Gunnarvassån och sjön Gunnarvattnet med
möjligheter till både fiske och bad.

I Rötviken så kommer leden mot Lockringsberget och Pelleberget att färdigställas under sommaren. Två
fina utsiktspunkter ner mot Rötviken och Hotagssjön med skogarna, bergen och fjällen i bakgrunden.

I Skärvången så färdigställs kalkstensgrottan Björnråkskällaren nere vid sjön Lillskärvången med bro, sittbänk och informationsskylt. En informationsplats för Hällmålningarna kommer också att färdigställas i Norra
Skärvången.

De gamla välkomst– och byskyltarna kommer att bytas ut nu i sommar till nya, fräscha och som ska hålla en lång tid framöver. Alla byskyltar (se nedan) kommer att se
likadana ut. Det enda som skiljer är den röda punkten på kartan som visar vart man
är. Välkomstskyltarna i Storholmsjö och den mot norska gränsen från Valsjöbyn kommer att få en liknande design men med större och färre bilder. Där byter vi också ut
bokstäverna så det står Välkommen till Ansättfjällen.
Ha nu en bra sommar / Arne Wiklander

BETALD
ANNONS

Njut av att fiska i

Ansättfjällen!

Välkommen till SOMMAR i Ansättfjällen – ditt eget Alaska på nära håll med
många härliga upplevelser långt borta från stress och jäkt.
Tänk dig att bada i en hölja nedanför ett vattenfall eller vid en playa med sandstrand och fjällutsikt. Gå en tur i skogen på sensommaren på jakt efter skogens rikedomar – bär och svamp i
överflöd. Väck dina sinnen till liv. Släpp in tystnaden och lugnet. Fyll dina lungor med fjälluft och
låt smaklökarna kittlas av kulinariska läckerheter från skog och mark.
Detta är Ansättfjällen – där vi värnar om kultur, traditioner och den ofta orörda naturen. Här
lever vildmarken med djuren och växterna, traditionerna och hantverket fortfarande ostört.
Här möter du det genuina och äkta. Allt det som numera är så gott som bortrationaliserat i storstäder och turistorter. Inte ens plånboken behöver vara speciellt välfylld när du reser hit. Räkna
istället med att bli rik på upplevelser.
Läs mer på www.ansattfjallen.com/sommar och utforska gärna Ansättfjällens över 50 medlemsföretag och föreningar på www.ansattfjallen.com/medlemmar
Varmt välkomna till fjälls!

Ansättfjällens medlemmar:
juni 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

FJÄLLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD

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

Ordförande Gunnar Heibring
Kassör Maritha Grelsson
Ledamot Gunnar Fahlström
Ledamot Jeanette Olofsson
Ledamot Eivind Haugen
Ledamot Kristina Heibring
Suppleant Michael Jonasson
Suppleant Stig Vallén

BLI MEDLEM ?

Nästa nummer kommer ut i
början på november.
Manus senast 24 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.

Föreningen Ansättfjällens
styrelse 2021

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

www.ansattfjallen.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.

Vad händer i Ansättfjällen

