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Vad betyder ortsnamnet? 
Söderhögen: (Byn som ligger) söder om högen/berget.  
 
Uppgift om storleken på årets vindpeng inkommer till byalaget i januari. Medlemmar i 
Rätan, Handsjön, Nästeln, Lillsved och Digerberget kan ansöka om årets vindpeng. 
Senaste ansökningsdag är 15 mars.  
Trivselpeng kan samtliga medlemmar söka, för tillställning som riktar sig till alla 
bygdebor. Två ansökningsperioder gäller för trivselpeng: senast 15 mars och senast 31 
juli. Information kommer att skickas till medlemmarnas kontaktpersoner när uppgift på 
vindpengens storlek inkommit. 
 
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). 
 
Evenemang i bygden  
Se även aktuell info i sociala medier och via affischering!  
 
Follingers i Kojbyn 

Vi på Follingers Bröd och Mathantverk vill tacka alla fina Rätansbor för ert hjärtliga 
välkomnande till byn. Follingers kommer ha stängt under januari månad då flytten från 
Stockholm till Rätan sker. Vi kommer åter att öppna dörrarna i början av februari med 
lunch och à la carte, torsdag till söndag. Byggnationen av bageri, campingstugor och 
servicebyggnad kommer att fortsätta att färdigställas under våren, då kommer även cafét 
i ateljén bli färdigt. Titta gärna in på hemsidan och följ oss även på Instagram och 
Facebook för de senaste uppdateringarna. Varmt välkomna tills oss i februari igen 
Önskar Maria & Bernt 

Tel: 070–3017800 

Email: info@follingers.se 

Hemsida: Follingers.se 

Instagram och Facebook: Follingers 
 
 
Föreningen Bölegården:  
Följ oss på facebook; Rätansböle 
 
Föreningen Norsgården: 
Följ oss på facebook; Nya Norsgården 
              
Handsjöns bystuga:  
Fysisk träning flera tillfällen i veckan. Följ oss på instagram@smidigochstark och 
Handsjöns facebooksida. Kontakta gärna lindblad436@gmail.com för mer info. 
 



Handsjöns FVOF: 
Info hittar du på instagram@handsjonsfvof_jamtland och på facebook Handsjöns FVoF 
 
Rätans Wärdshus PaStället: 
Följ oss på facebook 
 
Rätans kyrka:                                                                                        
Info hittar du på svenskakyrkan.se/sydostra-jamtlands-pastorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 84133 Ånge 

• telefonnummer 0703211618 eller 0705973073 

Rätansbygdens byalags styrelse önskar alla bygdebor en värmande vår! 
 


