
 

Rätansbygdens byalags INFOBLAD          oktober-december 2022 

 
Vad betyder ortsnamnet? 
Röjan har fått sitt namn efter den ca 45 km långa älv; Röjan eller Röjån, som rinner upp i 
östra Härjedalen och mynnar ut i Rätanssjön. 
 
Besök gärna vår nya hemsida (se adress längst ned) som nu finns tillgänglig även om 
inte allt är uppdaterat än. Företag som är medlemmar i byalaget får gärna informera 
sekreteraren om egna hemsidor som byalaget kan länka vidare till. Föreningar som är 
medlemmar har redan sina hemsidor länkade, men hör av er om vi missat någon. 
 
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:  

Iggesundsgängets Janne Krantz 
Bölegården Lördag 15oktober 
Kl. 19.00 
Musikcafé med glad och lättsam underhållning. En rolig historia - en fräck  låt - en 
finstämd visa . 
Entré 150 kr vid förbokning eller 200 kr vid dörr 
Kaffe med smörgås ingår 
Förbokning Tel/sms 073-8164165 Ulla-Britt 
Välkomna! 
  

Farsdag 
Söndag 14/11 
Kolbulleservering vid Bölegården 
Kl. 11.00 – 13.00 
Försäljning av Bölepotatis och Böörshonung 
Välkomna! 
 

 
 



Julmarknad 
Lördag 26/11 
Bölegården, kl. 12.00 – 14.00 
Försäljningen sker till stora delar utomhus: 
tunnbröd, paltbröd, grynost , hembakt och mycket annat som hör Julen till 
Kaffeservering, Kolbulle 
Tomten delar ut godis till alla barn. 
Välkomna! 
 
Mer information: Bölegårdens hemsida: https://bygdegardarna.se/bolegarden 
 
Handsjöns Byförening:  
HÖSTMARKNAD I HANDSJÖN 
Äntligen är vi igång igen med vår välbesökta höstmarknad på bystugan. 
Planera redan nu för ett besök till oss lördagen den 29/10 mellan kl.11-15. 
Vi kommer såklart att ha fullbokat med otroliga utställare och i år kommer även några nya 
som hört mycket gott om marknaden! 
Bl.a kommer vi det finnas följande produkter; ätbart, sytt, stickat och tovat, smycken, 
konst, tunnbröd, fäboprodukter,  
Åh självklart har vi öppet vårt populära café med kokkaffe, hembakat fikabröd och något 
lite mer ätbart. Varmt välkomna! 
 

 
 
Välkommen på höstens företagsfrukost på PaStället i Rätan den 13 
oktober kl 8.30 
Vi träffas och pratar företagande och utveckling i Rätansbygden. 
Från kommunen kommer tjänstemän från näringslivskonto ret och 
kommunpolitiker. 
Anmäl dig till Lena Håkansson 0687-16403 eller lena.hakansson@berg.se 
 
 
 
 
 
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, Östra Skolgatan 2, 841 33 Ånge 

• telefonnummer 0703211618 eller 0705973073 

Rätansbygdens byalags styrelse önskar alla bygdebor en härlig höst! 
 

https://bygdegardarna.se/bolegarden

