
 

FJELLNYTT       
FEBRUARI - MARS 2023 

www.ansattfjallen.com 

Är det kristider ? 
Är det fler än jag som med förvåning läser alla dessa ”besparingstips i kristider” som vi översköljs av i tidningar och media med 

artiklar om t.ex ”Så gör du för att äta billigare”, ”Så gör du för att spara energi”, ”Så gör du för att minska dina kostnader” m.m.?  

-Vadå, är det här nytt? Har ni aldrig tänkt så här förut? För oss som bor i glesbygd känns det här som ”intet nytt under solen”.    

 

Så tror jag att vi lever helt naturligt. Vi som 
bor långt från de stora butikerna, med breda 
utbud och långa öppettider, vi lär oss att  
planera inköpen, hushålla med maten, inte 
slänga mat och ta vara på matrester. Vi tar 
vara på det naturen ger oss, plockar bär och 
kokar vår egen sylt. Vi har lanthandel som 
förser oss med det nödvändigaste, men den 
är inte öppen till sena kvällen och där finns 
inte det galna utbud man hittar när man 
kommer till de större butikerna i tätorten. 
Nej vi klarar oss tack vare ihågkomna, fort-
farande giltiga, överlevnadsstrategier vi fått 
med oss från tidigare generationer. Vi kanske 
inte står så handfallna när det är kristider 
eftersom det som det innebär är vardag för 
oss, vi har liksom alltid lågkonjunktur. Därför 
håller vi alltid igen och vi håller alltid ut och 
vi är alltid rädda om resurserna! Det är fak-
tiskt det minsta bekymret vi har!  

Visst, vi blir lidande av de höga drivmedels-
kostnaderna och elpriserna på grund av 
långa avstånd och kyligt klimat men jag tror 
att vi alla kan skriva under på att, trots allt, så 
tycker vi det är värt det, för här har vi frihet-
en, lugnet, den vilda vackra naturen runt 
knuten och vi slipper den stress som stor-
stadsbor verka tro är livet. 

// Maritha Grelsson 



 

 

 

 

 

HÖGLUNDARNA 

 

Många är vi i bygden som har minnen av eller hört historier om de två äldre bröderna som under 1950- talet bodde i en 

liten enkel koja mellan Häggsjövik och Bakvattnet. Här är en nedskrift från en tidningsartikel från någon gång i slutet av 

50-talet om när bröderna blev bestulna på pengar och gjorde tingssak av händelsen.  

Färgstarka Föllingerallare i rättegång mot tre bedragare. En fläkt av stambanans gryningstid, Victoriahamn, slägga, borr, 

spett och tunga rallarkärror svepte in i tingshuset i Östersund i går, när två pigga åldriga bröder från Bakvattnet i Föllinge 

skulle redogöra för sina mellanhavanden med den familjetrio, som bröderna påstod ha stulit 458 kronor ur en börs. Det var 

två originella gamla herrar, 84 och 82 år, klädda i vadmalsbyxor, storhandskarna i rockfickan och med de svarta skinnluvorna 

i ett fast grepp. Precis snusfagra var dom inte, uppsynen var risig, med buskiga ögonbryn och yviga mustascher. Man märkte 

att de en gång varit bjässar, nu var dom böjda av åren, men de långa seniga armarna med de koffertlika knytnävarna i precis 

avpassad skottkärrehöjd, signalerade att här funnits ofantliga krafter när den en gång begav sig. Nu hade dom blivit bestulna 

och nu skulle det bli andra bullar av. Stridslystnaden sprutade ur de pigga ögonen och den åtalade trion fick sin dom av de 

gamla rallarna redan när dom trädde in i tingssalen inför häradshövding Bertil Adéll och hans nämnd. 

 

 - Originella i sina stycken, men hedersmän, sade landsfiskal Folke Odén, Föllinge, när han inledningsvis presenterade de 

båda åldringarna och den miljö de levde i. Dom hade kommit upp till Norrland en gång i världen som rallare. Byggt järnvägar 

och landsvägar både här och i Norge. Jobbat och slitit hårt men alltid ansetts som hedersmän. Den sista vägen dom var med 

om att bygga var landsvägen mellan Häggsjövik och Bakvattnet. När den vägen för snart 30 år sedan var färdig ställde gub-

barna undan verktygen och blev kvar vid sin sista arbetsplats. Där bor dom nu i en liten koja 30 meter från landsvägen.     

Kojan är primitiv och mörk men gubbarna trivs. Folkpensionen klarar dom sig gott på. Den yngre och till fysiken vitalare går 

in de 4 kilometerna till Bakvattnet och handlar vad dom behöver och till detta använder han sin egen pension. Den äldres 

användes bara till att späda på om så skulle behövas och sparas för övrigt och lägges i den börs, som äldre brodern förvarar i 

skåpet ovanför sin brits. Dom behöver inte mycket fortsatte landsfiskalen, öl, kaffe och smörgåsar. - Och snus! sufflerade 84-

åringen. Denne som var målsägare, brodern var bara vittne, fick sedan redogöra för vad som hände när den åtalade trion i 

början av oktober i fjol dök upp i stugan. Det blev en skildring, som i färgstarkhet trotsar all beskrivning. Åldringen talade 

med en av indignation färgad hög röst. De stadiga nävarna dunkades gång på gång i den stoppade pall, som en förutseende 

tingshusvaktmästare Lööw satt fram för ändamålet bredvid vittnesbåset. Saken var klar, menade åldringen, den äldre man-

nen i trion hade stulit pengarna och några ytterligare divideringar behövdes inte. I stort sett gick skildringen ut på att den 

yngre mannen i trion en dag dök upp i stugan för att sälja en tavla - eller “karta” som åldringen uttryckte sig. Det fick han 

efter många om och men. Han fick 50 kr för den. Sedan bestämdes att “kartläggarn” skulle komma tillbaka om några dagar 

med en ram. Det gjorde han också men då hade han ingen ram med sig utan en annan tavla i stället och dessutom sina för-

äldrar, de båda andra åtalade. Trion gick in i stugan och de två männen lade sig på varsin av brödernas britsar. Kvinnan hade 

börjat att tala om Norge och det var gubbarna intresserade av, eftersom dom varit där i sin krafts dagar. Hon hade berättat 

att hon varit inspärrad på Grini och blivit skadad vid ett flyktförsök. Det var en mycket gråtmild skildring och till slut föll hon i 

tårar och beklagade sin situation. Målsägaren, 84-åringen, hade blivit rörd och plockat fram 20 kronor i börsen som låg på 

nedersta hyllan i skåpet och givit henne.  

Återblick 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en stund hade kvinnan bett honom följa med ut för att få höra mer. 84-åringen gick med men upptäckte att det inte 

var något nytt hon berättade varför ha gick in igen. Strax efteråt gav sig sällskapet iväg. Först när 84-åringen efter någon 

timma upptäckte att börsen låg på fel hylla märkte han att den var tom. Där hade funnits fyra hundralappar, en femtio-

lapp och åtta kronor i silver. På golvet framför britsen hittades några småslantar. Försvarsadvokaten, advokat Olle Hill-

ström, frågade om han hade räknat pengarna innan trion kom. 84-åringen var som ett frågetecken. Skulle man behöva 

räkna pengarna när man visste vad som fanns där? - Vad är det för j-drans joller! Eftersom det ätits smörgåsar och kaffe, 

som bröderna bjudits på, samt ett par supar som trion haft med sig frågade advokat Hillström om han blivit påverkad av 

supen. Om möjligt ännu större frågetecken fast med en myckenhet av förtrytelse. - Av en sup? röt 84-åringen. Sån där 

planksprit! Nä då måste de vara franskt trestjärnigt och många groggar! Hela rättsalen verkade övertygad.   

Sedan vittnade brodern. Hans berättelse överensstämde helt med 84-åringens. Visserligen var han lite ivrigare och kanske 

ännu mer ettrig så det var svårt att koncentrera sig på vad som frågades. - Saken var klar, menade han, det var “tjocken” 

som stulit pengarna och “kartläggarn” som dragit dit tjuven. Trion förnekade allt. Dom hade inte stulit några pengar.          

- Affärsmän gör inte så. Och inte hade någon legat på britsarna heller. Kvinnan sade att hon aldrig varit ut med 84-åringen 

- ett fruktansvärt rytande hördes från denne - och överhuvudtaget var allt som bröderna sagt fel. Deras vittnesmål var rö-

rande enstämmigt in i minsta detalj. Det var bara i några enskildheter som det skar sig. Den äldre mannen stod åtalad, 

förutom för grov stöld för olaga gårdfarihandel och olovlig bilkörning. Hans körkort hade återkallats redan 1944. Hans 

maka och sonen stod åtalade för medverkan till den grova stölden och sonen dessutom för försök till grov stöld - han hade 

försökt rycka av en kvinna hennes handväska på Prästgatan i Östersund samt bedrägeri, alternativt förskingring, som 

gällde en skinnjacka som han inte återlämnat eller betalt till en affärsinnehavare i Töre, Norrbotten.                                     

Häradsrätten beslöt att avkunna dom om 14 dagar i målet. 



 

                                                                                                                                                      

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Gamla byskolan i Norra Skärvången 

Gamla byskolan i Norra Skärvången är nu totalrenoverad och uthyres/bokas veckovis       
el. 3 el. 5 dagar till barnfamiljer, kreativa och kulturella grupper, företag med projekt i   
regionen, konferenser och bara-vara-stället, stället där du med hjälp av tystnaden och    
naturen laddar själen/kroppen... 
 
 
Hemsidan: www.byskolannorraskärvången.se 
Bokning: www.booking.com 

 

Recension från våra utländska gäster: 

Valuta för pengarna 10p 

Lugnt och avkopplande med trevliga människor 

ett mycket välutrustat hus mitt i Sveriges                        

underbara landskap. 

 

Jasmin 

http://www.byskolannorraskärvången.se
http://www.booking.com


 

 

 

      

 

 

Välkommen till mysiga Björnrun! 

Gårdens ladugård är inredd till ett trevligt allrum, där 
även min hantverksbutik med keramik, vävt, stickat 

mm finns. På logen kan ni se utställningen        
”Alster från kamera och vävstol”. 

FÖR ÖPPETTIDER:   Se Facebook: Fjällbjörken design 

eller ring oss. 

Vi ser fram emot att träffa er! 

Rut & Kurt 

Tel. 070-380 02 02, 070-338 36 33 

PS.  Ett anslutningsspår till Björnrun finns till    
skoterleden mellan Åkersjön och Häggsjövik. 

BJÖRNRUN 

 

RoMa AB 
Roger Österman 

Din elinstallatör i Ansättfjällen 

0730-48 32 79                                            
roger@romaab.se 

Entreprenad Helmer Nilsson AB      
Er nya snöröjare i Vallrun - Åkersjön 

070-308 87 80                                                   
plogning akersjon@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till oss i Skärvången 

Öppettider: 

Måndag-fredag 10-17, lördagar 12-15 

Söndagar och helgdagar STÄNGT 

Goda prisbelönta lokalproducerade ostar 

 

Öppettider lagerbutiken i Östersund, Bangårdsgatan 31 

22-23 februari samt 29-30 mars 

 

Skärvångens Bymejeri AB 

   Telefon 063-104360 

www.bymejeriet.se 

      HOTAGENS VÅFFELSTUGA                         

Här öppnar snart Hotagens Våffelstuga  

I våffelcaféet kommer ni kunna grädda våfflor och värma er 

med en kopp nybryggt kaffe. 

Vi håller öppet under helgerna så fort skoterleden öppnat   

över Hotagssjön och Rörvattnet. 

Under veckorna 7-10 håller vi öppet mellan 11-16 varje dag. 

Perfekt utflyktsmål för att upptäcka Hotagsbygden närmare.   

Ni hittar oss på Rötvikens Camping. Hit tar man sig med bil, 

skoter eller till fots.  

           

Se Facebook Hotagens våffelstuga.    

Vi uppdaterar här så fort vi har ett    

premiärdatum. Vill ni komma på an-

nan tid så ring och boka på tel.070-

2246153  

VÄLKOMNA!     // Lena på affärn  

 

Rötviken 

Öppettider 

Mån-tors kl. 10-18                                                        
Fre kl. 10-19                                                              
Lör kl. 10-14 

Tel. 0645-77 09 00                                                     
Ni hittar oss även på facebook:                        

Servicepunkt Handlarn Rötviken 

 

                                                                                                
14 februari  Alla hjärtans dag - Vi har allt du be-
höver för att uppvakta dina nära & kära; blom-
mor, choklad & presenter. 
21 februari Fettisdagen –  Vi laddar upp med våra 
supergoda semlor som vi gör iordning här i buti-
ken! Förbeställ gärna för att vara säker på att du 
inte blir utan.                                 
Sportlov - Vi har allt för ett gott sportlov i fjäl-
len; korv, dricka, snacks & frukt m.m.   

                              Varmt välkomna! 

http://www.bymejeriet.se/


  

I år kommer inte cafét vara öppet utan vi tar 

endast emot grupper/sällskap på förbokning.  

Från 6 pers- max 25 pers. 

För lunch eller fika. 

Vill du handla i butiken, ring innan!  

Är jag hemma och har möjlighet 

 går jag ner och öppnar butiken. 

Varmt välkomna! 

 Maria o Ulf 

0738-374454  

www.vallgarden.com 

 

MEDLEM I                                                           
HOTAGENS HEMBYGDSFÖRENING? 

Nu är det dags att betala medlemsavgifterna i                          
Hotagens Hembygdsförening för år 2023. 

Lika som förut så kommer vi att lotta ut fina priser 
till de som har betalat medlemsavgiften                                         

senast den 30 juni 2023. 

Utlottningen kommer att ske i juli och de som vunnit        
meddelas personligen. 

Årsavgiften är oförändrad, dvs 100 kr per person och år.  

Betalningen gör du direkt via swish 123 650 74 20 eller       
bankgiro 175-3599. 

Ange mailadress eller telefon vid betalning. 



 

 

 

 

EFTERLYSNING 
Redaktionen för Fjellnytt vill gärna se att annonserna från bygdens företag 

och föreningar blandas med  berättelser, kåserier och annat läsvärt. Därför 

efterlyser vi er som kan bidra med intressanta berättelser från förr som vi 

kan publicera under rubriken ”Återblick”.   Vi söker även gamla tidningsur-

klipp som berättar om händelser från vår bygd. Det kan vara allt från 1930-

talet fram till 1980. Leta i ärvda klippböcker. 

 

Det vore också trevligt med reportage om det som händer nu. Men vi har inte möjlighet att åka ut och 

göra reportage, men tar gärna emot reportage om ni vill skriva. Ju fler som bidrar desto intressantare 

blir Fjellnytt att läsa. 

Lämna material till någon av oss i redaktionen: 

Rut, fjallbjorken@bakvattnet.com    Maritha, marithagrelsson@gmail.com 

Annie, annie-magnusson@hotmail.com   Jeanette, jeanetteo@live.se 

Skidbacken och liften är öppen från kl. 10:00             
Restaurang Drivan vid skidbacken öppnar kl. 11:00 

NYHET! I år har skidbackarna 2 stora hopp och         
slalomåkningen är också tillbaka på banan.  

 
Varmt välkomna till fjälls! 

Info: 072-215 27 94 och mail@akersjonscamping.com  
www.akersjonscamping.com 

Sportcamping Åkersjön AB 

Öppet alla dagar under sportlovet ⛷ 

mailto:mail@akersjonscamping.com
http://www.akersjonscamping.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingshemmet i Hotagens framtid  
Församlingshemmet ska säljas men bygden har möjlighet att påverka. Efter ett stormöte den 17 november 2022 där för-

samlingshemmets framtid diskuterades startades en liten grupp med ansvar för att närmare undersöka vilka möjligheter 

som finns för att församlingshemmet ska fortsätta finnas till för bygdens förfogande. Gruppen har under vintern haft flera 

möten där vi diskuterat olika möjligheter, samt gjort en marknadsundersökning för att få veta vad bygden tycker och tän-

ker. I marknadsundersökningen fanns möjligheten att fritt komma med förslag på lösningar, men vi undersökte främst in-

ställningen till två specifika förslag. Dessa förslag är att starta upp ett gym i församlingshemmets källare, samt att starta en 

kontorshubb på övervåningen. Bakgrunden till dessa två förslag är dels att de diskuterades på stormötet den 17 november, 

och dels att vi i gruppen upplevt att behovet av gym och kontorsplats är något som återkommande diskuterats bland be-

folkningen i bygden. Efter marknadsundersökningen kunde vi se att en övervägande majoritet ställer sig positiva till dessa 

förslag. Andra förslag som kom in på marknadsundersökningen var bland annat sommarcafé, marknader, konferenser, väv-

stuga och vandrarhem. 

Hur vi går vidare? 

För att ha en chans att behålla församlingshemmet behöver vi hitta en lösning som kan dra in tillräckligt med pengar för att 

kyrkan ska kunna avstå från att sälja. Det handlar således om att helt, eller delvis täcka de kostnader som kyrkan i normala 

fall står för själva. Ett gym och en kontorshubb är något som kan dra in pengar regelbundet under hela året, samtidigt som 

det kan bidra till en mer levande glesbygd och främja hälsan för befolkningen. Med ett gym i källaren och en kontorshubb 

på övervåningen kommer mittenvåningen att fortsätta finnas tillgänglig som vanligt: Till begravnings- eller konfirmandsfika, 

bröllopsfester eller andra tillställningar. Det finns där av även möjligheter att införliva flera av de fina förslag som fram-

trädde i marknadsundersökningen. Gruppen har undersökt vad som kommer behöva införskaffas och göras för en uppstart 

av gym och kontorshubb, och vi har även börjat undersöka varifrån pengar kan sökas för att detta ska vara möjligt. Den 8 

februari kommer vi ha ett möte med kyrkans fastighetschef samt en representant från kommunen där vi ska presentera 

vårt arbete, diskutera och hur vi går vidare i hopp att få svar på om vi med dessa två idéer kan rädda församlingshemmets 

framtid. Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på undersökningen och bidrog med goda förslag och engagemang! 

Följ gärna vår Facebookgrupp för mer uppdateringar: Församlingshemmets framtid.                                                 

Kontakta gärna oss i gruppen om ni har frågor eller synpunkter!  

 

Arne Wiklander 072-2320875 

Beatrice Baumer 076-1340111 

Gunnel Sundvik 072-5759543 

Evelina Blomqvist 070-2218537 

Jens Engelin 072-2394576 



 

bymejeriet.se       063-10 43 60 

 

 

KONGROA är ett projekt som har som 

mål att bibehålla servicen och utveckla 

infrastrukturen i Krokoms kommuns 

norra del samt att skapa arbetstillfällen 



 

Projektet Kongroa är ett samarbete mellan Ansättfjällen och Krokoms kommun där 

Ansättfjällen är projektägare. Syftet är att genom samverkan mellan alla aktörer i områ-

det skapa en gemensam plattform för bofasta och besökare i området.  

Vi skapar ett brett utbud av produkter som vi kan ta betalt för och då krävs det en jämn 

och hög kvalitet på våra skoterleder, vandringsleder, fiskevatten och övrig förenlig 

verksamhet. Intäkterna skall användas till drift, underhåll och fortsatt utveckling vilket 

ger arbetstillfällen. Många områden runt omkring oss har gjort det med bra resultat 

men det är jätteviktigt att vi anpassar det till våra förutsättningar.  

Projektet startades upp i september 2022 och sträcker sig fram till 2026. Vi har delat in 

projektet i tre viktiga delar. 

 

Förstudie (september 2022 - juni 2023) 

Förstudien skall ta fram ett åtgärdspaket och ta fram formerna för att kunna etablera 

en destinationsaktör i norra delen av Krokoms kommun. Här inventerar vi de lokala 

förutsättningarna genom informationsmöten och lokala besök hos de berörda mål-

grupperna. Underlaget skall då ligga som grund för att söka medel och till investering-

en och för bildandet av destinationsaktören. 

Åtgärd (2024 - 2026) 

Utifrån förstudiens resultat rustar vi upp och bygger en produkt som kunden vill betala 

för. 

Drift (2024 - 2026) 

Utifrån förstudiens resultat startar vi upp en ekonomisk förening alternativt ett bolag 

som driver verksamheten. Försäljning sker av olika varianter av ledbevis och andra 

produkter anpassade för besöksnäringen i området. För utveckling och underhåll av 

leder och andra produkter anställer vi personal och/eller handlar upp. 

 

Vi vill att området fortsatt ska vara attraktivt för 

oss själva och för sommar– och vinterturism 

För mer information kontakta gärna      

Arne Wiklander på telefon 072-2320875 

eller mejla arne.wiklander@yahoo.se 



 

www.ansattfjallen.com 

 

Föreningen                        
Ansättfjällens styrelse  

2022 

Ordförande Gunnar Heibring 

Kassör Siv Fick  

Ledamot Eivind Haugen 

Ledamot Kristina Heibring 

Ledamot Maritha Grelsson 

Ledamot Marie Björnell 

Suppleant Michael Jonasson 

 

 

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM 

Enskilda personer som vill stötta 

föreningen betalar 200 kr/ år.          

Betala med Swish till 123 315 8920  

eller bankgiro 297-2115. 

Har du företag eller förening I bygden 

och ännu inte är medlem, kontakta 

Marita Grelsson  tel. 070-2988218 eller 

maila till hotagen.a.s@gmail.com. 

Medlemsavgift 550 kr /år. 

                 

                  

Ansättfjällen 

 
Ansättfjällens medlemmar:            
januari 2023 

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                                             

Rörvattnets stugby                     

Vallgårdens bär, Vallrun                          

Gunnarvattnets byggnadsförening   

Skärvångens byalag                        

Lake House Media-Webb,Print & PR                                                                                

Hotagen Sports Club                   

Öberggruppen AB, Vallrun          

Svenska Kyrkan                               

Myhrbodarna, Valsjöbyn                  

Gruvelns Byförening, Hotagen       

Åkersjön Skilodge                   

Bränna Gårdsmejeri, Valsjöbyn         

Hel och hållen i Hotagen                  

Vallruns byamän                              

Hotagens kursgård                                           

Byskolan Norra Skärvången        

Sportcamping Åkersjön AB, Åkersjön         

RoMa AB , Åkersjön                       

Entreprenad Helmer Nilsson AB           

                                                                             

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                     

Kristina Molin, Häggsjövik                                        

Ambjörn Sandler, Frösön               

Åsa Wiklund, Nälden                   

Eva, Anders Hansson, Östersund                    

Roger Österman, Åkersjön                 

Maritha Grelsson, Rötviken         

Johannes och Elias Sandberg,    

Marie Blomqvist, Åkersjön         

Marie Björnell, Rörvattnet 

  

FJELLNYTT ÄR                          

ANSÄTTFJÄLLENS                    

INFORMATIONSBLAD  

Utgivningsplan 2023:                         

Nr.1. vecka 6 (manusstopp 26/1)  

Detta nummer ges ut endast digitalt.                  

Nr.2. vecka 13 (manusstopp 13/3)        

Nr.3. vecka 23 (manusstopp 22/6)           

Nr.4. Vecka 45 (manusstopp 23/5)                                

Fjellnytt trycks och finns tillgängligt 

på butiker och företag inom Ansätt-

fjällen. Dessutom skickas det på mail 

till alla medlemmar. Alla får gärna 

hjälpa till att sprida det. Fjellnytt finns 

även på Ansättfjällens hemsida och 

Facebook. 

 

REDAKTION 

Rut Magnusson                                                

Maritha Grelsson                         

Jeanette Olofsson                        

Annie Magnusson 

 

Kontakt:                                         

fjallbjorken@bakvattnet.com 


