Utgiven av Tillväxt Frostviken

20 juli 2018

Hur har turistsommaren varit hittills?
Frostviken Keramik, Häggnäset:
Sommaren har börjat litet långsamt
som vanligt, men det kommer igång
under juli månad, när alla
industrisemestrar har börjat. En del
husbilar har kommit och på caféet
har det varit full fart. Våffeldagarna
är välbesökta och vi har fått
förfrågningar om vi inte kan ha
våffeldagar flera dagar i veckan.

Tyvärr har det varit litet trögt med
fisket, men vi är väldigt nöjda ändå.

Evenemang
Lördag 21 juli kl 1116
Vildmarksdag i Kvarntjärn,
Kyrkbolandet
Söndag 22 juli kl 12
Försäljning av kams och
paltbröd  Hembygdsgården
Onsdag 25 juli kl 1822
Sommarmusik Gäddede
camping

Lia Ranch, Ankarvattnet:
Vi har haft riktigt bra beläggning!
Ofta fullbokat. Vi har sett en ökning
varje år. Det verkar som det
uppskattas att vi har en liten
anläggning. Under juni månad har
vi haft besök av många tyskar och
holländare. Under juli månad har
andelen svenska besökare ökat.

Lördag 4 augusti kl 10
Jorm runt
Tisdag 31 augusti
Sommarkvällar i Björkvattnet
Se vidare Frostvikens
Sommarprogram för övriga
evenemang!

Blåsjöns Fjällcamp, Stora
Blåsjön:
Sommaren har börjat som vanligt.
Vi har haft i stort sett bara svenska
gäster. Andelen husbilar har ökat i
år och uthyrningen av stugor har
varit ungefär som tidigare år.

Läsecirkeln

Gäddede Camping:

Jorms Fiskecamp:
Det har varit riktigt bra från
midsommar över förväntan. Det är
ju i och för sig första året vi driver
Fiskecampen, men vi är väldigt
nöjda!
Innan midsommar hade vi mycket
gäster från Holland, Belgien och
Tyskland.
En kul händelse var att vi fick besök
av två tyska killar som cyklade från
Berlin till Lofoten!

Hos oss har högsäsongen börjat
två veckor tidigare än vanligt.
Våra gäster har kommit från Norge,
Belgien och Tyskland. Och Sverige
förstås!
Vi har till och med haft gäster från
Isle of Man!
Det mesta har varit fullbokat och vi
är mycket glada åt den fantastiska
starten på sommaren.

startar igen tisdagen den
4 september och det finns plats
för fler i gruppen!
Är du lässugen och vill vara med
och prata om böcker  hör av dig
till Marie (0766349100) eller
prata med Marianne på
biblioteket. Mer om läsecirkeln
kan du läsa om i nästa nummer
av Frostviksbladet....
Vilseledaren, Stora Blåsjön:
Vi har haft lugnt på turerna men i
övrigt riktigt bra, framför allt i
Juni. Caféet har gått utmärkt.
Vi har fått besök av många olika
nationaliteter.Tyskar, holländare,
engelsmän och fransmän.
Mycket pensionärer. Vi ser fram
emot fortsättnigen av säsongen!
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Folktandvården i Gäddede har nytt
telefonnummer:
067241 24 40

Beställ din ved här!
80 liters säck
1,5 m2
eller helt vagnslass
SVETS & MEK
070577 49 26

Nästa nummer av
Frostviksbladet
kommer
fredag 31 augusti
Deadline för annoner och inlägg
21 augusti.
Skicka till:
frostviksbladet@aggemyr.se

Annons från Centerpartiet

En tryggare, grönare och växande kommun  det går Centerpartiet i
.
Strömsunds kommun till val på den 9 september 2018.
Möt oss vid ICAGränsbua i Gäddede den 6 augusti 10:00 – 12:00!
Vi vill träffa dig och lyssna till din uppfattning om vad som är viktigt för
Frostviken
Vill du vara med och politiskt driva Frostvikens frågor?
Vi ser att vår kommun har stora förutsättningar att utvecklas och växa. Det är viktigt att politiskt stödja
våra näringsidkare i Frostviken inom turism, rennäring, lant och skogsbruk samt tillverknings och
tjänsteföretagen så att de kan förbli även morgondagens näringar. Vi menar att det politiska stödet
gör att vi blir flera som bor och lever i Frostviken.
Kommundelskontor till Frostviken?
Vi strävar efter att stimulera och utveckla demokrati och dialog mellan kommun och medborgare. En
översyn av kommunens arbetsuppgifter samt decentralisering av kommun verksamheter till
Frostviken ser vi som några vägar att gå i detta arbete.
Lokal arbetsgrupp Centerpartiet i Frostviken
För att på bästa sätt bevaka och driva Frostvikens frågor behöver vi hjälpas åt. Känner du att du på
något sätt och till någon del vill bidra i detta arbete och ingå i en arbetsgrupp för att stödja vårt
politiska arbete är du välkommen att kontakta:
Mats Gärd, 070605 84 54 och Maritha Granqvist, 070612 20 25
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