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Den femte årstiden i Ansättfjällen
Vad kan väl vara bättre än en härlig vårvinterdag med
pimpelfiske på en sjö. När allt stämmer – solen skiner, kaffet
kokar över elden, korven är grillad, fiskehålet är borrat och
fisken hugger på kroken. Eller bara sitta på ett renskinn i en
snödriva med en kopp varm choklad och en god smörgås. Du
känner värmen från solen och du hör fåglarnas glada vårkvitter.
Luften är ren och klar och du känner hur lugnet lägger sig i
kroppen. Då är livet komplett och enkelt. Så passa på att gå ut
och njut av all vår härliga vilda natur långt från all stressande
information om coronavirus och dess efterverkningar.

Välkommen till Ansättfjällen !

Återblick
Under den här rubriken presenteras intressanta händelser från en svunnen tid.
På 1920-talet kom troligen de första turisterna till Åkersjön. Disponent Nils Zetterström tog emot jakt– och fiskeintresserade gäster till Älgsandsbodarna, som ligger på sydvästra sidan om Åkersjön. Bodarna ägdes av hans föräldrar som kom från Rödön. Gästerna kom med tåg till Östersund, buss till Stångviken och sen gick man till fots
eller red på häst till Vallrun. Därifrån åkte de båt över sjön och gick sen till bodarna. Bilväg till Åkersjöholmen kom
först 1928.
I bodarnas gästbok finns namn som Baron von Otter, friherre Gyllensvahn, läkaren Clarence Craford, ryttmästare
Belfrage m.fl. kända och förmögna personer från hela landet. Dessa gäster krävde bra mat och kunniga guider.
1935 tjänade en jaktguide 7-8 kr per dag.
På 1930-talet inledde Zetterström ett samarbete med Svenska Turistföreningen och lyckades få flera grupper med
skolungdomar till Åkersjön på skidläger. Ungdomarna kom från Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala
läroverk.
Zetterstöm ansökte hos STF om 1500 kr till bäddutrustning, men beviljades endast 200 kr och de skulle senare
återbetalas.
Här nedan följer en artikel från Uppsala Nya Tidning 16 april 1936.

Naturligtvis företogs utfärder till de i trakten liggande bergen.
Ett par dagar voro anslagna till färder till det på 6 km avlägsna
Önrun, ett berg på 857 m. och en gång företogs en utflykt över
Önrun till en fäbod, Älgsandsbodarna. Där hade disponent
Zetterström, den charmante värden på Åkersjön, ordnat på bästa
sätt. Tre stugor funnos och voro uppeldade, varma och sköna
och lunchen där smakade gott. Den sista dagen gjordes en längre
Det var 17 flickor och 47 pojkar, som förra onsdagen steg på
utfärd, 12 km, till Ansätten, som är 1090 m högt. I denna deltog ej
Östersundståget, samt läkare och kaplan. Den senare var utsänd
samtliga ungdomar.
av Kristliga gymnasistförbundet.
De fanns även tillfälle att träna slalom och instruktion lämnades
I Östersund möttes truppen av bussar som fraktade resenärerna
av ett par Östersundare. Hälsotillståndet har hela tiden varit
de sju mil långa vägen till Åkersjön, som ligger nordväst om
mycket gott. Inga olycksfall ha förekommit, utan läkaren
Jämtlandsmetropolen. Det visade sig att årets förläggning var
behövde endast plåstra om mindre skavanker.”
mycket god med lämplig och trevlig terräng.
”I går morse återkom till Uppsala den sista skolkontingenten
från Jämtlandsfjällen. Det var Läroverkets ungdomar, som
brunbrända och med ett strålande humör i arla morgonstund
debarkerade tåget. Att även årets fjällfärd varit en upplevelse var
upp-enbart, vilket även underströks av kapten Stellan Edgren,
ledaren för truppen.

Åkersjön ligger 598 m över havet, alltså på samma höjd som
Storlien.
Invid förläggningen fanns det utmärkta övningsbackar och vad
snötillgången beträffar, var den synnerligen riklig.
Gärdesgårdarna på åkrarna syntes inte. Däremot var vädret ej
fullt så gynnsamt som förr om åren och det var egentligen endast
en härlig solskensdag, påskdagen, då det var vindstilla och
brännande sol. De båda första dagarna voro väl blåsiga.
Mer om turismens historia finns att läsa i
”När turismen kom till Åkersjön & Bakvattnet”
Av Rut Magnusson

Skidturister 1940-tal.

En riktigt glad Påsk önskar
vi er från Valsjöbua
Andakt Solbacka, Föllinge
Torsdagar 13:30. 9 april, 23 april, 7 maj.
Andakt Hotagsfjärden, Rötviken
Torsdag 10:30, 23 april.
Mitt på dagen träff Föllinge kyrka
Onsdag 1 april kl. 12:00 Lunch.

Butiken med det lilla Extra
Fiskekort, Apotek, ombud för post,
bensin, svenska spel
Våra öppettider :
Skärtorsdag 10-18
Påsklotteri på skärtorsdag vid inköp
av livsmedel över 300:Påskgodis till barnen
Långfredag 9-12
Påskafton 9-14
Påskdagen stängt
Annandag påsk 10-13
Övriga tider öppet som vanligt

Gudstjänst i Föllinge kyrka Söndag 5 april kl. 11:00
Präst: Kristina Eliasson. Musiker: Helen Alvebro
Påskvandringsmässa Föllinge Onsdag 8 april 18:00
Präst: Cecilia Nilsson Kantor: Wilhelm Dahllöf
Konfirmander och unga ledare medverkar samt
pedagog Else Marie Sivertsen.
Långfredagsgudstjänst i Föllinge kyrka
Fredag 10 april kl. 15:00 Präst: Cecilia Nilsson
Musiker: Wilhelm Dahllöf
Påskdagsmässa i Föllinge kyrka
Söndag 12 april kl. 11:00
Präst: Cecilia Nilsson Musiker: Wilhelm Dahllöf
Gudstjänst Skärvångens kapell Måndag 13 april 11:00
Präst: Kristina Eliasson Kantor: Wilhelm Dahllöf
Medverkan av Limes-kören.
Mässa i Hotagens kyrka Söndag 19 april kl. 11:00
Präst: Cecilia Nilsson. Musiker: Wilhelm Dahllöf
Mässa i Föllinge kyrka Söndag 26 april kl. 11:00
Präst: Kristina Eliasson Musiker: Helen Alvebro
Mitt på dagen träff Föllinge kyrka
Onsdag 6 maj kl. 12:00 Lunch.
Musikgudstjänst Föllinge kyrka Söndag 10 maj 11:00
Präst: Cecilia Nilsson Kyrkomusiker: Helen Alvebro,
Wilhelm Dahllöf, Elisabeth Claesson-Trång Medverkan
av flera barnkörer från olika delar av pastoratet.

Systembolaget informerar
Sista beställning för påsken är Tisdagen den 7/4 kl 12,30 för leverans
Skärtordagen den 9/4
Ingen utlämning av systevaror på
Långfredag

Info: Facebook valsjöbua
Tel: +46(0)645-32005

Friluftsgudstjänst på Tunbacken Torsdag 21 maj
12:00.Präst: Cecilia Nilsson Kyrkomusiker: Wilhelm
Dahllöf "SPF är medarrangör och ordnar med kaffe.
Musikalisk underhållning utlovas!"
Mässa i Skärvångens kapell Söndag 24 maj 11:00
Kyrkkaffe Präst: Cecilia Nilsson Musiker: Wilhelm
Dahllöf
Konfirmation med mässa Föllinge Söndag 31 maj
11:00. Präst: Cecilia Nilsson Musiker: Wilhelm Dahllöf
Pedagog: Else Marie Sivertsen.
Föllingebygdens kyrkokör medverkar

Varmt välkommen!

Butiken har flyttat till
Fjöset i Björnrun.

Vi har stängt tills vidare, för att ev. minska spridningen
av coronaviruset. Mer info kommer på Facebook.
Rut & Kurt tel. 070-380 0202
www.bakvattnet.com

Näset 4864, 83567 Valsjöbyn

0645-71 62 00, info@fahlstroms.nu

MAKITA KAMPANJ
SKRUVDRAGARE 18V MED SNABBLADDARE
2 ST 5,0Ah BATTERIER

2995:-

ÖPPETTIDER I PÅSK
Långfredag, Påskdagen
och Annandagen STÄNGT
Övrigt ordinarie öppettider
MÅNDAG – FREDAG
LÖRDAG

10,00 – 18,00
10,00 – 14,00

Foto: Barbara Guza

Det roligaste fisket –vinterfisket
Det behövs bara ett fiskekort -Hotagenkortet!
Vildmarksfiske med över 100 öring-och
rödingvattensamlat 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

Camping, Stugor
Restaurang
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.
Mer information: jetabbink@hotmail.com

Vi efterlyser fina foton
från området.
Nu drar vi igång bygget av Ansättfjällens
nya mobilanpassade hemsida, men saknar
fina bilder att fylla den med då bilderna i
den gamla hemsidan var för små och ger
dålig upplösning i den nya sidan.
Så vår fundering är om du som ”sitter på”
fina natur- och aktivitetsbilder från
området kan tänka dig att skänka några
bilder till detta projekt?
Bilderna kan mailas till
info@ansattfjallen.com eller skickas som
meddelande på Facebook-sidan
"Vad händer i Ansättfjällen”.
Området sträcker sig från Gunnarvattnet till
Åkersjön, Jänsmässholmen, Skärvången, Lillholmsjö
vilket är lika med föreningen
Ansättfjällens medlemmar.

Tack på förhand!
Maritha och Pernilla

Coronavirus-tider
Till sist vill föreningen uppmana
alla att handla lokalt.
Stötta företag och butiker i bygden, så att de kan finnas
kvar även när virus-pandemin har avklingat.
Kontakta Handlarn i Rötviken och Valsjöbua. De hjälper
er med beställningar och leveranser av mat.
Beroende på utvecklingen av smittorisken kan
arrangemang som annonserats bli tvungna att ställas in.
För mer information följ föreningens Facebooksida
”Vad händer i Ansättfjällen”.
Sköt om er!

Ansättfjällens medlemmar:
mars 2020
Magnussons Fjällanläggn. Bakvattnet
Fjällbjörken design, Björnrun
Rörvattnets Fjällhotell
Fahlströms Bygg, Valsjöbyn
Skärvångens bymejeri
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
Valsjöns Rörservice
Skansen Klintaberg, Valsjöbyn
Hotagens hembygdsföerning
Åkersjöns Snöskoterklubb
Servicepunkt Handlarn, Rötviken
Åkersjöns Högruns byalag
Hotagens Snöskoterklubb
Föreningen Blomsterleden
Bakvattnets fiskev.omr.förening
Häggsjöviks byalag
Skärvångens Skogs– och Tomt AB
CG Westlund AB, Valsjöbyn

FJELLNYTT
ANSÄTTFJÄLLENS
INFORMATIONSBLAD
Nästa nr utkommer ca 8 juni
2020. Manusstopp är 18 maj.
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 .
Fjellnytt finns även på
Ansättfjällens hemsida och Fb.

Erixons Entreprenad, Rötviken
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
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

www.ansattfjallen.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.
Privatpersoner får gärna bli
stödmedlemmar.
Kontakta Marita Grelsson
tel. 070-2988218 så får du veta mera.
Följ
”Vad händer i Ansättfjällen”
på Facebook

