
 

Rätansbygdens byalags INFOBLAD             juli-september 2022 

Axel Grinde utsågs p g a sitt engagemang, initiativtagande och aktiva insatser – alltid i 
det tysta - i flera föreningar, till 2022 års Eldsjäl i Rätansbygden. Priset är 1000 kr att 
använda i bygdens affärer. 
 
Vad betyder ortsnamnet? 
Rätan: Namnet Rätan, eller rättare sagt Rätansbyn, har byn fått från namnet på sjön som 
har en rät/rak form.  
 
Hemsidan är under omarbetning och den nya hemsidan ska presenteras under hösten. 
Vi ber om överseende med de problem som kan dyka upp under omarbetningen och ber 
er vid behov att kontakta byalaget via mail eller telefon 
 
Stipendium finns att söka för den som vill fortbilda sig i något som i förlängningen kan 
gynna bygdens utveckling. Ansökande ska ha anknytning till byalaget, som medlem i 
medlemsförening eller anställd i medlemsföretag t ex. Skriv en ansökan med namn, 
kontaktuppgifter, beskrivning av fortbildningen och ansökningssumma, samt maila eller 
skicka in den till byalaget (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Byvaktmästaren, med säsongsanställning 1 maj – 30 november, utför tillsyn på 
fritidshus, gräsklippning samt mindre hantverksarbeten för 250:-/tim (inkl moms) för 
privatpersoner och föreningar som inte har näringsverksamhet.  
350:-/tim (inkl moms) för privatpersoner som idkar näringsverksamhet och där jobbet 
utförs på näringsfastighet, Aktiebolag och Handelsbolag.  
Om företagare anlitar byvaktmästaren som underentreprenör debiteras samma 
timpenning som ut till kund. 
Eventuella maskin- och bränslekostnader: 50 kr/tim. Välkommen att boka honom (Roland 
Gunnarsson) på tel: 073-039 17 34. 
 
Evenemang i bygden  
 
Föreningen Bölegården:  
Böleklassikern - Pågår t.o.m. 31juli 
En ”bygdehistorisk vandring”, för alla åldrar med chans på fina vinster 
(lokalproducerade). 12 nya platser att besöka. Vid vissa kontroller finns QR-koder som 
ger mer information om platsen.  
Deltagaravgift: 50 kr/deltagare (barn 7-15 år 20 kr) 
Information, Stämpelkort mm, finns att hämta vid Bölegårdens entré eller kan laddas ner 
från Bölegårdens hemsida: https://bygdegardarna.se/bolegarden  
 
Böle UPP o NER - 1-15 augusti 
Under 14 dagar har DU möjlighet att genomföra Böle UPP o NER som en individuell 
motionsaktivitet, när du vill på dygnet. Start och mål vid Bölegården. En aktivitet för alla 
åldrar där DU går, springer eller MTB-cyklar banorna. 
Startavgift: 40 kr /deltagare (betalas med swish eller BG) 
Priser: lokalproducerade vinster lottas ut bland deltagarna 
Banor: Valfritt att göra den ena eller båda 

1. Bergbanan; ca 7 km, krävande (från Bölegården- uppför byn-upp på berget och 
tillbaka) 

2. Röjåbanan; ca. 6 km, medelsvår (från Bölegården – ner till Röjån – Hammarede och 



tillbaka) 

Genomförande med eller utan tidtagning: Utan tid. DU genomför aktiviteten med stämpelkort och 
ett antal kontrollstämplar som finns efter banan. Efter målgång lämnas kortet i Bölegårdens 
postlåda (vid entrén) Med tid; För dej som har sportklocka med tillhörande app eller liknande 
mobilapp. Efter att du genomfört banan med dessa tillbehör, så kan DU t.ex Dela resultatet 
,skicka MMS till aktivitetsansvarig 070-3460935. Information, stämpelkort mm finns vid 

Bölegårdens entré, eller kan (fr.o.m. 25 juli) laddas ner från Bölegårdens hemsida: 
https://bygdegardarna.se/bolegarden 

Böleleden: MTB-cykelled 18 km. Start vid Bölegården, sedan går turen uppför byvägen i Böle – 
gamla kyrkvägen mot Rätan -längs Rätansjön via Hembygdsgården och Kojbyn, - över E45 och 
längs Röjån via Hammarede tillbaka till Bölegården.  Vid samtliga vägövergångar (V 315, E 45, 

Sandnäsvägen) finns QR-koder att skanna för information och karta. Mer info: Bölegårdens 
hemsida: https://bygdegardarna.se/bolegarden              

Handsjöns Byförening:  
Sommarcafé 
Öppet fredag-lördag-söndag kl 12-16 alla helger i Juli med början 1 juli. Hembakat 
fikabröd, smörgåsar, glass mm. Vi tar swish och kontanter. Varmt välkomna! 
  
”Lysnatta” 
Lördag 27 augusti. Plats: Lovika med start kl 18.30. Kom och upplev årets mysigaste 
kväll och umgås för att tillsammans ta farväl av sommaren 2022. Kolbullar och 
fikaförsäljning. 
  
”Save the date” för nu äntligen kommer Höstmarknaden tillbaka i Handsjön lördagen 
den 29 oktober kl. 11-15. Mer info kommer att komma senare men vi vill passa på att 
nämna detta redan nu och det är främst till er som vill ställa ut på marknaden, för vissa av 
er kanske producerar produkter som tar lite tid och nu kan ni hinna planera. 
Vill du ställa ut på marknaden är du välkommen att ringa Ina Elgstam 0732- 14 72 10 
eller skicka ett mejl till christina.elgstam@gmail.com. 
  
Krusen 
Besök gärna utsiksberget Krusen. De är tydligt skyltat efter Byvägen, stigen är röjd och 
markerad med pålar. Fantastisk utsikt, en enkel rastplats och gästbok, väl värt ett besök. 
Önskar er en fin utflykt. 
För vidare info se även vår hemsida www.handsjon.se och Handsjöns facebooksida 
  
Handsjöns FVOF: 

Gäddraget i Handsjön. 24h C&R tävling 15-16 juli med start kl.18 
 

Höstgäddan i Handsjön sista lördagen i september. 
Mer info om bägge dessa tävlingar hittar du på vår Facebook Handsjöns FVoF 
eller Instagram @handsjonsfvof_jamtland eller ring ordförande Pär Nilsson 0738-
15 52 55. 
 

Sommarfisket på Långtjärn är nu i gång sen midsommardagen. 
 

Kom ihåg att alla som fiskar i våra vatten skall kunna visa upp ett fiskekort 
och/eller årskort och det gäller såväl fastboende, fritidsboene, vänner som är på 
besök eller fiskegäster. 
Ni kan lösa fiskekort på b.la 

*ifiske.se 

*fiskekort.se 

*Macken i Rätan 

*Nära dej Turingen 

*Pär o Ina i Handsjön 

http://b.la/


*Mona Lundin i Handsjön 

*Evy o Örjan i Handsjön  
 
Klaxåsens Bygdeförening: 
Den 9/8 är det traditionell kyrkhelg med pilgrimsvandring i Klaxåsen, exakt tid ännu inte 
faställd. 
 
En kulturvandringsstig har skapats i byn av Jan-Erik Wahlen och med gott bistånd av 
några bybor. Stigen går till gamla boplatser som inte längre finns. Väl skyltat, och varje 
plats berättar om vilka som bott där och när. Start för vandringen vid skylten strax bredvid 
skolan. 
 
Skolan är ett museum där man kan se hur en skola såg ut på 1940-talet. Nyckel finns 
hos Kenneth Anteskog och Ewa Ahari (vitt hus på höger sida) Ringer man innan så kan 
de låsa upp. 
 
Nästelns och Lillsveds Hembygdsförening: 
Sommarcafé och loppis på Nästelns Hembygdsgård! Öppet onsdag-söndag 11-16 
fr.o.m. 13/7 t.o.m 7/8. Hembakat och trivsamt i vacker miljö. Se ”Nästelns sommarcafé” 
på Facebook och Instagram.  
 
Rätans Hembygdsförening: 
Fr o m sista veckan i juni t o m första veckan i augusti, tisdag-torsdag kl 11-16, är alla 
välkomna till hembygdsgårdens sommarcafé! 
 
 
 
Du som vill nå ut med information via Infobladet är välkommen att höra av dig till 
byalaget. Du som eftersöker ytterligare information om byalagets verksamhet eller/och är 
intresserad av styrelseuppdrag är också välkommen att kontakta byalaget. 

• hemsida www.ratansbygden.se   

• facebooksida rätansbygdens byalag 

• mailadress info@ratansbygden.se 

• fakturaadress faktura@ratansbygden.se 

• postadress c/o C Torung, Gamla vägen 6A, 841 32 Ånge 

• telefonnummer 0703211618 eller 0705973073 

Rätansbygdens byalags styrelse önskar alla bygdebor en strålande sommar! 
 


