FJELLNYTT
NOVEMBER 2021 — JANUARI 2022

Familjen Nilsson bygger i Övre Åkersjön

Helene, Peter och Andreas på husets uteplats

Vilken härlig bygg-boom!
Det byggs fritidshus i rasande fart i Åkersjön, Bakvattnet, Högrun och Dal denna sommar. De små
enkla sportstugornas tid är förbi. Fritidshusen som byggs nu är närmast villor med alla tänkbara
bekvämligheter. Minst 20 nya hus byggs och många befintliga hus byggs till och renoveras. Här
satsas rejäla summor pengar för att skapa egna fritidsparadis. Ett kvitto på att vår bygd och natur
är attraktiv. En del hus har också blivit permanentbostäder.
Helene och Peter Nilsson från Stockholm bygger sitt drömhus i Övre Åkersjön. De har turistat i
Åkersjön under 10 års tid och älskar fjällvärlden. Platsen valde de för utsiktens skull.
Helen har ritat huset och Andreas Wikman är projektledare och byggmästare. De tycker att det är
viktigt att bygga ordentligt, att välja bra material som Föllingegolv och Offerdalsskiffer, satsa på
bergvärme, eget vatten och sina egna drömmar.
Här blir det gott om plats för hela familjen att njuta av vår fina fjällvärld!
Varmt välkomna till Ansättfjällen alla som bygger och investerar hos oss.
/Rut

God Jul & Gott Nytt År!

Återblick
Under den här rubriken presenteras intressanta händelser från en svunnen tid.
BERGSJÖN
Som ett vänligt blinkande öga ligger den där mitt i skogen, på behörigt avstånd från de andra sjöarna nere vid byn
Rörvattnet. Bergsjön min barndoms sjö. Minns när farmor gjorde metspö av en björkgren och vi gick dit för att fiska
småöring i Bergsjöbäcken. Och på lördagarna tog vi båten till Hans-Massaviken och vandrade uppför Bergsjöberget till
Pellebuan för att hämta tjockmjölk i en sillbytta med lock.
Minns vittjande av nät stilla morgnar, mattvätt vid stranden, kanske ett iskallt dopp en varm sommardag, vinterns isfiske.
Som barn upplevde jag stigen till Bergsjön som ett spännande äventyr. Stigen ersattes så småningom av en bredare väg,
inte alls lika spännande. På 70-talet röjdes ett skidspår runt sjön, tror det blev ca 10 km uppför och nerför backar mellan höga granar i tät skog.
Så kom skogsmaskinerna och avverkning och skidspåret fick flytta ner på sjön. Inte alls lika spännande.
Och den breda vägen blev nu en körbar grusväg längs norra sidan av sjön. Bra löpträning inför olika motionslopp. 9 km
fram och tillbaka från Björnbacken. Sprang i gruset på vägkanten för att skrämma bort den björn som setts i trakten och
som eventuellt kunde dyka upp. Apropå björn. Pelle Bäckman och jag rodde en gång över till västra sidan av sjön för att
plocka mylta på myrarna där. Efter en stund sa´ Pelle på sin sjungande värmländska: ”Här har alldeles nyss varit en
björn och rivit en myrstack!” Han plockade lugnt vidare medan jag höll koll på avståndet till båten i fall att…..
Numera fylls sjön vid påsktid av fiskare och smattrande skotrar men med sommaren återkommer lugnet och Bergsjön
ligger där som en jättelik kallkälla med Ansätten i söder, Juthatten och norska fjällen i väster och Bergsjöberget i norr.
På behörigt avstånd från sjöarna därnere: Hemsjön, Sönnersjön, Västsjön och Nordsjön.
/Lillemor Lorentzon

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

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

FLOTTARGÅRDEN
SKOG•FISKE•BOENDE
VALSJÖBYN

070 296 59 87
Camping, Stugor
Restaurang
Öppet året runt

Välkomna till Campingen i Rörvattnet
önskar
Raphael och Michael

0702455331

Restaurang
Bastu
Camping & Stugor
Snöskoteruthyrning

Öppet året runt
Välkomna till Campingen i Rörvattnet
Önskar
Raphael och Michael

BJÖRNRUN

Kolla våra öppettider på fb: vallgårdens bär.

Vi håller öppet kl. 11-16
13-14/11, 20-21/11, 11-12/12
27-28/11 är vi i Västerås på julmarknad.
4-5/12 är vi i Sundsvall på julmarknad.
Hos oss hittar du prisbelönt mathantverk utan onödiga tillsatser. Råvaror från skog och mark. Gårdsbutiken ligger vägg
i vägg med köket, där vi tillverkar bland annat glögg,
dessert-såser, chutney, marmelader, örtsalt och drinkmixer.
Besök Vallgårdens Bär och hitta dina nya favoriter, eller de där
genuina och smakrika julklapparna. Vi har jullådor i olika
prisklasser och utseende.
I caféet serverar vi hembakat bröd, varm glögg, kaffe/te mm.
Varmt välkomna och God Jul
Maria och Ulf

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

Vintern e på vej.
E da beredd?
Vi har snöslädar/
snöskuvan i fyra
olika modeller.

ÖPPETTIDER
JUL OCH NYÅR:

STÄNGT: 24-26/12,1/1, 6/1
ÖVRIGA DAGAR ORDINARIE ÖPPETTIDER
TREVLIG HELG ÖNSKAR VI PÅ FAHLSTRÖMS

HANTVERKSBUTIKEN HAR ÖPPET:
lördagar
i december
kl. 11-15 samt
Ö kunder
är välkomna.
Ringenl.
ossöverföre
enskommelse, ring 070-3800202. För jul & nybesök!
Följ Fjällbjörken design
årsöppet se facebook Fjällbjörken design.

eller Fint
ringhantverk
för mer
information.
i trevlig miljö.

Se även utställningen ”Alster från kamera och vävstol”.
Rut 070/3800202
Varmt välkomna hälsar Rut & Kurt
Kurt 070/3383633
God Jul & Gott Nytt År!

Rötviken
Tel. 0645-770900
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
Söndag 2/1 10-12
Trettondagen 6/1 STÄNGT
Övriga tider öppet som vanligt!
Mån-tors 10-18, Fre 10-19, Lör 10-14

Varmt välkomna till oss för att handla allt du
kan tänkas behöva till Jul & Nyår!

Välkomna till Valsjöbua
butiken vid fjällets kant
Vintertider: vardag 10 -18
lörd 10 -14, sönd stängt.
Jul och nyår:
Julafton 10 -14, Juldagen och Annandag jul
stängt. Nyårsafton 10 -15, Nyårsdagen
stängt. Trettondagsafton 10 -18
Trettondagen stängt.
Livsmedel med stort utbud av lokala charkprodukter,
renkött, röding mm.
Ombud för Post, DHL, Bring, Apotek, Systembolag,
och Svenska Spel.
Servicepoint med turistinformation.
Renskinn, maggot, mackjärn, mobilladdare, datorkablar, jaktvantar, korv i baugette, termos, sittunderlag, yllesockor, hundmat, tjärsalva, första
hjälpen…. och mycket mera!!

Tel+ 46 (0) 645 32005
Facebook/Instagram #valsjöbua

VANDRINGSPASS
Bland dem som lämnat in
stämplade vandringspass
sommaren 2021 har följande
vinnare lottats ut:
Freja Larsson, Frösön
vinner lyxpåse med ost från
Skärvången.
Emil Buss Qvist (2 år), Östersund vinner fiskedrag.
Lisa Jonasson, Älvdalen vinner
fiskekort (Hotagenkortet) för
2 dygn.
Gerd Pederséhn, Häggsjövik
vinner skoterledsbevis för
2022 Åkersjöns snöskoterklubb.
GRATTIS!

Projektgruppen tar lite vila vid Gunnarvassån. Fr v Rut Magnusson, Per-Erik Magnusson, Sven-Åke Nordenmark, Annie Magnusson. Ingvar Jonasson, Kurt Magnusson

Vi har nu avverkat två år på vårt treåriga LONA-projekt för en välkomnande bygd i Ansättfjällen. Arbetet har gått
jättebra, skridit på med väldig fart och som det ser ut nu så ska allt bli färdigt under nästa år.

I Gunnarvattnet så är lederna förbi Villa Skottland mot Myrklumpen och Penningkejsen utmärkta och klara. Bron
över Storbäcken och utsättning av sittbänkar är klara. Nästa sommar så färdigställs leden mellan Myrklumpen och
Penningkejsen.

Gunnarvassleden som följer Gunnarvassån mellan Valsjöbyn och Gunnarvattnet är klar. Leden är på åtta km och
här finns det möjlighet till både fiske och bad. Efter halva sträckan så finns det också ett vindskydd.

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

I Skärvången så är kalkstensgrottan Björnråkskällaren färdigställd nere vid sjön Lillskärvången med bro, sittbänk
och informationsskylt. En informationsplats för Hällmålningarna är färdigställd i Norra Skärvången med bänkbord
och sittbänk.

Välkomst– och byskyltarna är utbytta. Nya, fräscha och som verkligen lyfter vår bygd.
Välkomstskylten i Stångviken, Skärvången sätts upp nästa sommar.
Ha nu en bra vinter / Arne Wiklander

Informationsplats Hällmålningar

Ansättfjällens medlemmar:
oktober 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
Nästa nummer kommer ut vecka
6 i februari. Manus senast 23
januari 2022.
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 2021
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 ?
REDAKTION
Katarina
fjallbacken@bakvattnet.com
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

