Torsdag 6 september 2018, vecka 36 Nr 30

Utgivare: Motor & Fritid, Bräcke
Riksvägen 1, 843 31 Bräcke

Bräcke Öppet: Månd-lörd 9-20 • Sönd 10-20
Tel. ICA Supermarket 0693-108 00

Johan Moströms nysläppta bok
SKUGGORNA RUVA
!

NU HOS OSS

AVOCADO

5:-

Peru/Sydafrika
Klass 1

/st

169:-

CHAMPINJONER
I ask, Polen /
Litauen. Klass 1

5:/st

Max 3st /hushåll

KVARG

Butiksbakade

WIENERBRÖD
Schulstad

ICA, 150g.

5:/st

4990
/kg

Max 2 köp/hushåll

/st

Max 3 köp/hushåll

Färska

KOTLETTER
m ben
I skivor
Ursprung Sverige

5:-

FÄRDIGRÄTTER
ICA, 300-400g.
Köttbullar, biffar,
korvstroganoff,
köttfärssås, raggmunkar m.m.

Priserna gäller torsdag-söndag v 36 så långt lagret räcker.

Kor

tpri

s

25:/st

Bräcke kommun utlyser 2018 års kultur-, miljöoch idrottsstipendier.
Stipendierna utdelas av Bräcke kommunfullmäktige
och är avsedda att stödja och uppmuntra skapande
och förtjänstfull verksamhet inom respektive område.
Beloppet är 5 000 kronor vardera.
Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller
organisationer som är verksamma inom Bräcke
kommun eller med anknytning till kommunen.
Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten.
Motivering för aktuell stipendiat bör framgå av
ansökan.
Ansökan/förslag postas till
Bräcke kommun
Kommunstyrelsen
Box 190
843 21 Bräcke
eller mejlas till bracke@bracke.se.
Ansökan/förslaget ska vara Bräcke kommun tillhanda
senast den 1 oktober 2018.
För mer information kontakta Yngve Hamberg
Telefon: 0693- 16 127 eller
E-post: yngve.hamberg@bracke.se

Företagarlunch Gällö,
Mid Sweden 365 (skidtunneln), Viken
Tisdagen den 11 september kl. 11:30-13:00

Tema:
Ett bättre näringslivsklimat.
OBS! För lunch vid skidtunneln krävs att
ni anmäler er senast den 7 september
via e-post: tillvaxt@bracke.se
Alla företagare är välkomna!
Företagarlunchen arrangeras i samarbete
mellan Företagarna och Bräcke kommun.

BRÄCKERAR
E
M
R
O
F
IN
Valet 2018
Valnämndens preliminära
rösträkning äger rum i
Förvaltningshuset, Bräcke,
onsdagen den 12
september 2018, klockan
09.00. Rösträkningen är
offentlig och allmänheten
har tillträde. Meddela
receptionen vid ankomst.
Välkommen!

Stängt i biblioteken!

Torsdag 13 september har alla bibliotek i
kommunen stängt.
Personalen är på utbildning.

Välkommen till höstens Anhörigcafé

Detta händer i din församling:

Tid: 13.30 – 15.00 		

Torsdag 6/9

Kälarne: Storstugan, Tallgläntan

Kl. 10.00 Kyrkis, kyrkans lokal Gällö

(ingång via HC, ta höger i korridor)

Kl. 10.30 Andakt, Gimsätra
Johannes Tirén

18 september
13 november
4 december

Bräcke: Jämtlandsgatan 33 A 1tr.

Gällö:

Söndag 9/9
kl. 11.00 Gudstjänst, Bräcke kyrka
Johannes Tirén och Michael Eriksson

12 september
14 november
12 december

kl. 15.00 Gudstjänst, Revsunds kyrka
Johannes Tirén och Michael Eriksson

Dagverksamheten

Kl. 10.00 Kyrkis, Kyrkans lokal i Gällö

19 september
7 november
5 december

Kl. 10.30 Andakt, Gellinergården
Johannes Tirén

Vid frågor m.m. kontakta Mona Rylander
070- 375 16 95
Fika finns att köpa för 20: -

Torsdag 13/9

Med reservation för ändringar. Se information på
vår Facebook-sida ”Bräcke-Revsunds pastorat”
och på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/bracke-revsund

Landsbygdens Framtid i Bräcke (LFB) tackar för sig
Ett stort tack till alla er som trodde på oss och gav oss stödet i valet 2014! Efter 4 år i majoritet med
Socialdemokraterna (S), Vänstern (V) och Liberalerna (L) har LFB beslutat att inte ställa upp i höstens val.
Mest för att motivationen saknas och svårigheter att värva nya aktiva medborgare in i politiken.
Ingen hade väl trott att vi tack vare alla röster skulle få rollen som vågmästare. Vi valde att samarbeta
med S, V och L eftersom vi där såg en möjlighet att kunna påverka. Modigt kan tyckas, men vi har haft
ett lärorikt och mycket bra samarbete. Inte varit överens i alla frågor i en grupp med 4 ideologier, men
alltid i alla krisande frågor lagt partipolitiken åt sidan. Vi har struntat i röstfisket och konfrontationspolitiken för att arbeta pragmatiskt. Ett givande och tagande har även präglat ett gott samarbete med
Moderaterna. Tack alla, inklusive tjänstemännen, kommunens kunskapsbank!
I en sund ekonomi måste det råda balans mellan produktion som ger skatteintäkter och offentlig
konsumtion som skola, vård och omsorg. Är produktionen låg måste konsumtionen bli därefter. Bräcke
kommun är till stor del beroende av statliga bidrag för sin offentliga konsumtion. Dessvärre är dessa
årliga statliga bidrag en osäker inkomst då de varierar beroende på vart partivinden blåser och de
statliga finanserna medgiver. För LFB har det varit viktigt att minska det statliga bidragsberoendet och i
stället främja den egna produktionen samt göra kommunen attraktiv för flera att flytta hit och bo kvar
här. Detta har varit en del av våra ambitionsmål under våra 4 år i kommunen.
Det är framförallt 3 stora frågor som präglat politiken under mandattiden:
Avveckling av skolorna i Fjällsta och Pilgrimstad. LFB biföll beslutet pga. den rådande lärarbristen och
ett minskat rådande elevantal 2015. Målet har alltid varit att Bräckes skolor ska nå toppkvalitet för att
våra barn och ungdomar ska stå sig i konkurrensen och ha bättre eller minst lika bra förutsättningar som
elever från rikare kommuner. Med facit i hand innebär bristen på utbildade lärare som vi ser idag, att
dessa skolor varit alltför sårbara och riskerat att inte kunnat tillgodose den kvalitet som vi är skyldiga att
ge. Vårt mål med toppkvalitet i utbildningen innebär också att kommunen blir attraktivare för inflyttning
av nya barnfamiljer och att gamla stannar kvar.
Avvecklingen av demensboendet på Bergsvägen i Pilgrimstad. Tack vare personalens professionalism
och engagemang samt anhörigas förståelse kunde flytten ske så smärtfritt som det nu går. LFB biföll
beslutet då det fanns alltför många tomma platser på Gellinergården, Gimsätra och Tallgläntan.
Dessutom står kommunen, liksom hela landet i övrigt, inför stora utmaningar. Inom 10 år kommer ca
100 vård- och omsorgspersonal i kommunen att gå i pension. Det innebär att behovet av utbildad
personal kommer att bli mycket stort och riskera att inte räcka till. Med anpassning av äldreboenden
finns möjlighet att använda personaltillgången på ett effektivare sätt. För framtida behov är det
synnerligen viktigt att titta på nya vård- och boendeformer.
Skidtunneln, Mid Sweden 365. Till skillnad från andra viktiga, till stor del bidragsfinansierade
idrottsanläggningar i kommunen, ishockyhallen, simhallar, fotbollsplaner, ridstall m.m. är målet att
skidtunneln på sikt ska vara självfinansierad. Dessutom ska skidtunneln generera skattepengar genom
att nya och gamla företag får möjlighet att växa och utvecklas. LFB biföll beslutet eftersom vi tror att det
ligger en stor potential i att utveckla turismen. I stort sett alla näringsföretag kan dra nytta av
skidtunnel, inte minst för service till internationella besökare som har behov av matställen, boenden,
andra aktiviteter, frisörer, bilreparatörer, mataffärer m.m. Ju flera företag som investerar i kommunen
och anställda desto större skatteintäkter som vi invånare kan bruka för ökad kvalitet i t.ex. skola, vård
och omsorg. Dessutom och inte minst, skidåkning ökar möjligheten till bättre folkhälsa för oss
medborgare i kommunen!
Varmt tack till er alla sympatisörer för synpunkter och uppmuntrande tillrop under våra år i politiken!
Landsbygdens Framtid i Bräcke
Barbro Norberg

Valet 9 september blir en folkomröstning Alliansen med C och M i spetsen har varit
om regionens välfärd.
tydliga med att de vill privatisera så
mycket de bara kan vid valvinst.
För oss socialdemokrater är vägen till
bättre vård för ALLA att våra skattepengar Socialdemokraterna tycker att behovet
går till starkare befintliga hälsocentraler.
ska bestämma var hälsocentraler finns.
Inte till nya privata utövare som flockas
Inte var det går att tjäna mest pengar.
kring endast välmående delar av länet.
Vad tycker du?

ETT STARKARE SAMHÄLLE
ETT TRYGGARE JÄMTLANDS LÄN
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

VALPROGRAM
2018 - 2022

F R A M T I D S PA RT I E T I B R Ä C K E K O M M U N

Detta vill vi Socialdemokrater i Bräcke kommun:
• Arbeta för att öka tillgången av boenden för både unga
och gamla i Bräcke kommun. Bra vård och anpassade
boenden ska göra det tryggt att bo och åldras i vår
kommun. Personalens kunskap och erfarenhet ska ha stor
betydelse i planering och utformning av vård- och
omsorgsarbetet.
• Anpassa, ompröva och ev. förändra skolorganisationen
längs E14. Vi ska bli bäst på att ge våra barn
förutsättningar för fortsatta studier i gymnasier,
högskolor och på universitet.
• Fortsätta det viktiga folkbildningsarbetet som är
grunden för all demokrati. Vi gör det tillsammans med
bildningsförbund och vårt aktiva föreningsliv.
• Se en ny sträckning av E14 förbi Pilgrimstad med
standard som anstår en europaväg. En väg mellan
Östersjön och Atlanten. En transportled för framtiden.
Det skulle ytterliggare förstärka de goda
utvecklingsmöjligheter som kommunens västra delar har
tack vare närheten till Östersund.
• Fortsätta satsningen på den digitala agendan, i
samarbete med våra fantastiska ﬁberföreningar.

• Satsa på miljövänlig energi, de gröna näringarna och
den småskaliga livsmedelsproduktionen som ﬁnns i vår
kommun. Vi ska bli ännu bättre och vara en förebild i
arbetet för en god miljö i de beslut som fattas. Vi ska
vara det drivande partiet i kommunen inom solenergi,
elfordon och källsortering.
• Fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet i
kommunen. Vi ska vara möjliggörare för nya företag och
för företagare som vill utveckla sitt/sina företag.
• Fortsätta samarbetet med andra kommuner och
myndigheter för att trygga kompetensförsörjningen samt
för att bli ännu effektivare. Vi anser att statliga
myndigheters närvaro är av största vikt för kommunen
som t.ex. med arbetsförmedling, försäkringskassa och
polis.
• Skapa förutsättningar för en bra integration. De som
väljer att stanna i vår kommun ska kunna etablera sig på
ett bra sätt, komma in på arbetsmarknaden, utbilda sig
och lära sig svenska språket snabbare än i dag.
• Fortsätta vårda och stärka vår gemensamma ekonomi
så att vi får ut så mycket verksamhet som möjligt av varje
skattekrona.

Våra kandidater till Kommunfullmäktige

VI KANDIDERAR:
Jörgen Persson Gällö, Cathrine Blomqvist Sjöändan,
Gudrun Eriksson Fanbyn, Pierre Widell Bräcke, Sven
Åke Draxten Kälarne, Arne Jonsson Gällö, Barbro
Norberg Kälen, Yngve Hamberg Bräcke, Farhat Ali
Bräcke, Kenneth Godhe Kälarne, Helge Lindqvist
Måsjö, Barbro Wik Samsta, Johnny Jonsson Kälarne,
Juvenal Hatungimana Bräcke, Bo Sundström Sandmon,
Crister Leandersson Kälarne, Hans Cederberg Våle.

F R A M T I D S PA RT I E T I B R Ä C K E K O M M U N

Vi vill satsa på en gemensamt finansierad välfärd för alla – inte ett fåtal!
”Va faan får jag för skatten” utbrister i TV en märkbart irriterad representant för överklassen!
Jo han får mer än vanligt folk. Han tar del av ett skattesystem som gynnar de välbeställda.
RUT och ROT-avdragen utnyttjas t ex av personer som gott och väl kan
betala för sin reparation och städning. Överklassen och den politiska högern fördömer
envist bidragssamhället och försöker osynliggöra sitt eget bidragsberoende!
Inte sällan ropar man på samhället och statens resurser (= skattemedel!) när det gäller
sina egna intressen.
I dag har vi ett skattesystem som gynnar de rikaste. Vi märker det bl.a. i den ständigt
underfinansierade välfärden.
Vänsterpartiet vill höja skatten för de allra rikaste. Vi gör det genom att införa en höjd skatt
på aktieutdelning, kapitalvinster på värdepappersförsäljning, en ny bankskatt samt införa
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förmögenhetsskatt.
Tycker du som Vänsterpartiet bör du göra två saker:
➢ Rösta på Vänsterpartiet i valet den 9 september!
➢ Gå med som medlem i Vänsterpartiet! Du är hjärtligt välkommen.
Hör av dig till:
Anders Lundqvist
Hans Isgren

070-238 01 22
076-822 15 19

Bräcke

Tack

Medborgarna i vår kommun har
och tillgänglighet. Därför behöv
hänsyn till och återför delar av d
i de glesare befolkade delarna a

58% av Sveriges yta benämns ”N
och har skapats, av människor
Malm, trä, vattenkraft levererar
Glesbygden och landsbygden ha
alldeles för liten del av de värde
En modern typ av fördelning so
förutsättningar för stabila finan
är en nyckel till att hejda försva
kommunernas ekonomier.

Till alla 822 spelare, sponsorer,
publik och personal som bidrog
till att Kubb Kälen åter
blev en succé!

Vi kommer att arbeta för en fo
efter höstens val!

Vill Du också vara med? Hör av
Anders Lundqvist
07
Hans Isgren
07

Välkommen åter 6/7-2019
Kälens bystuga

Har Du idéer på förbättri
delar Vänsterpartiets vär

Goes plogkampanj!

Fr. 56 900:Välkommen in!
Ring 063-77 82 63
eller maila: brunflo@elon.se
Marklunds El i Bräcke AB
El-, Tele-, Data- och antenninstallationer
Riksvägen 1, 843 31 Bräcke. 0693-108 25
info@marklunds.se www.marklunds.se

Vinsch i samarbete med Svenska Jägarförbundet

0693 - 101 17

MOTORFRITID.NU

Nu har vi fått hem vårblommande lökar!
Tulpaner, krokus, narcisser, vitlök m.m.

HÖSTREA

50 % på alla buskar, träd och perenner.
OBS! Gäller from 10/9 och så långt lagret räcker.
Vi har även välfyllt med växter till din höstplantering!
Välkommen till Trädgår`n

Öppettider:
Vardagar
Lördagar
bracke.handelstradgard@telia.com

09.30 - 17.30
09.30 - 13.00
0693 - 102 28

ett klokt val f
Theresa Flatmo
Jag anser att Bräcke kommun behöver ett ledarskap.
Jag vill vara med och bygga en kommun att längta till,
en kommun att vara stolt över.
Där man vill, kan och får utvecklas.
Oavsett vem man är eller vart man bor.
Joakim Blomkvist
Jag vill verka för att näringsliv och besöksnäring ska
utvecklas samt arbeta för inflyttning av företag och nya
invånare. Det är oerhört viktigt att det finns en hälsosam
kommunikation mellan kommunledning och företagare.
Det är företagen som är motorn i vårt samhälle.
Liza Lidvall
Jag började engagera mig i kommunpolitiken för att få till
ett långsiktigt tänk rörande skolfrågor. Det trygga nyfikna
lärandet vill jag fortsätta jobba för samt frågor rörande bra
mat/matupplevelser och att bryta ner upphandlingar så de
kan gynna det lokala näringslivet.
Hans Svärd
Jag engagerar mig i kommunpolitiken för jag vill att vi ska
skapa en attraktiv kommun. Bra vård/omsorg, skola,
infrastruktur samt stöd till näringslivet så fler jobb skapas.
Allt för att vi själva ska trivas och få fler att flytta in i vår
natursköna kommun.
Ingrid Kjelsson
Jag engagerar mig i kommunpolitiken därför att jag vill ha
en ny ledning och styrning av vår kommun. Skola och
barnomsorg har för mig högsta prioritet de kommande
åren, följt av näringsliv/företagande och allmän
upprustning av våra boendemiljöer.
Camilla Dahlberg
Jag vill jobba för att de gröna näringarna ska utvecklas i
kommunen och att stärka äganderätten över sin egen jord
och skog samt att hela Bräcke kommun ska vara
livskraftig. Jag vill även verka för att kommunen ska
servera lokalt producerad mat så långt det är möjligt.

för din framtid!
Mikael Ingebrigtsen
Jag engagerar mig i politiken därför att jag vill ha en
förändring i kommunen. Barn och ungdomar ska ha det
bra, vi ska ha bra kommunikationer, ekonomisk styrning,
kommunala projekt måste hålla budget. Medborgarna skall
få vara mer delaktiga i kommunens utveckling. En översyn
av den kommunala organisationen är nödvändig.
Lisa Bengtsdotter
För mig är det viktigt att barn, lärare och föräldrar
känner sig trygga i en välorganiserad barnomsorg och
skola. Jag ser även psykisk ohälsa som ett växande
problem i alla åldersgrupper, något som måste
uppmärksammas och arbetas med.
Elba Nilsson Smårs
Jag valde att engagera mig i politiken och framförallt
vårdfrågor. Jag ser dagligen vilken utvecklingspotential det
finns inom vården i Bräcke kommun. Vi har ett hårt arbete
framför oss och det vill jag och är jag beredd att vara en
del av.
Elisabeth Andersson
Jag vill verka för att våra äldre ska ha rätt att välja var de
vill bo på ålderns höst och vem som ska sköta om dem.
Miljön för våra äldre ska vara trygg.
Skolungdomarna har rätt till en bra utbildning i en trygg
skolmiljö där de får plats att växa.

Vi vill bygga en stark och attraktiv kommun
Urban Franzén
Elsie-Marie Tåqvist
Erik Edbladh
Ann-Sofie O’Dwyer
Erika Kristoffersson
Ingela Ahlqvist
Östen Wallström
Bartolomiej Szulc
Carina Thellbro
Per-Erik Eriksson
Gunnar Eriksson
Göran Näslund
Doris Svensson
Sven Jonsson
Erja Flatmo

Pilgrimstad
Fanbyn
Pilgrimstad
Bräcke
Gällö
Våle
Fanbyn
Bräcke
Holmsjö
Västanede
Hosjö
Kälarne
Fanbyn
Kälarne
Kälarne

Alan Daoud
Ulla Bengtsson
Anders Nygren
Amir Ali Nazari
Ingemar Nilsson
Per-Olof Mellgren
Mats Nilsson
Peter Öhlund
Mats Andersson

Bräcke
Bensjö
Samsta
Fanbyn
Sösjö
Mälgåsen
Sörviken
Bräcke
Fanbyn

ÖPPET ALLA DAGAR

9-19
Tel 0693-66 20 66

Dessa priser gäller torsdag-söndag v36

Varmt välkommen till Din personliga butik i Gällö!
Vi har ALLT till jakten! Extrapriser på fläsk och jägarskinka!
Vi önskar er alla en härlig helg

Nötfärs

ICA. 500g. Sverige.

39:-

Flytande
Tvättmedel

/st

Via. 1,08 liter.

2 för

50:-

Bacon

Scan. 120-140g.

2 för

20

Gröna kärnfria

:-

Svensk Gurka

Druvor

Odlarna.se. Klass 1.

I ask. ICA. 500g.

10:-

2 för

/st

15:-

Krossade

Tomater

Smör

ICA. 390-500g.

3 för

20:-

Arla. 500g.

a:
Veckans bäst

Tandkräm &
Tandborste

Colgate. 75ml. 1-pack.

9

:-

/st

3490
/st

Pizzerian är öppen:
Alla dagar

12:00 - 18:30
076 - 113 86 05

