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31 augusti 2018

Läsecirkeln startar igen i
september  vill du vara
med?
Jag heter Marie Bonnevier och
jag och min man flyttade upp
permanent till Sandnäset i juni
förra året. Eftersom jag är en
riktig bokslukare tog jag initiativet
till att starta en läsecirkel i
Frostviken förra hösten. Vi är nu
sju läsintresserade kvinnor som
ingår som medlemmar i
läsecirkeln och vi har sedan förra
hösten träffats ungefär en gång i
månaden, oftast på Naturum vid
Turistbyrån. Cirkeln sker i
samverkan mellan
Kvarnbergsvattnets
bygdeförening och Gäddede
bibliotek, en mycket lyckad
kombination då Marianne på
biblioteket bl a kan bistå med att
ta hem de böcker vi bestämmer
att vi ska läsa och diskutera.
För er som inte vet hur en
läsecirkel fungerar kommer här
en kort beskrivning: Vi väljer på
varje möte ut en bok att läsa till
nästa gång (alla läser alltså
samma bok) och sedan diskuterar
vi boken på kommande möte. Jag
inleder med att berätta lite om
författaren och har även med mig
ett antal frågor vi ska reflektera
kring. Alla ska komma till tals och
det är därför viktigt att gruppen
inte är alltför stor. Diskussionens
vågor kan gå höga och det är
sällan  eller nästan aldrig  vi alla
är överens om boken är bra eller
inte. Det är bland annat det som
är så spännande  att vi tycker så
olika och att alla utgår från sina
egna perspektiv och erfarenheter
i läsandet. Vi växlar mellan olika
typer av böcker och det varierar
också från vilken världsdel
författaren kommer.
Som inflyttad frostvikenbo ser jag
det som en stor förmån att vi
faktiskt har ett eget bibliotek på
en så liten ort som Gäddede. Jag

vill därför passa på att påminna
alla, såväl permanentboende som
fritidsboende i Frostviken, om att
utnyttja möjligheten att låna
böcker på biblioteket. Ingen vet
vad som händer med biblioteket i
framtiden om utlåningen minskar
alltför mycket. Så varje lån kan
göra skillnad! Har du svårt att
lämna tillbaka böckerna under
öppettiderna så finns det som
extra service ett bokinkast precis
utanför bibliotekets ingång. Är
Turistbyrån öppen går det bra att
lämna in böckerna där också.
Väljer du att läsa eböcker, så kan
Marianne vara behjälplig även
med detta.

Evenemang

Här kan du lägga in
dina evenemang
helt gratis!

Skicka till:
frostviksbladet@aggemyr.se

SECOND HAND
BUTIKEN
SKA TÖMMAS!
Butiken upphör

Vi kan vara upp till 10 personer i
cirkeln, så det finns fortfarande
platser kvar. Är du sugen på att
vara med så hör av dig till mig
eller till Marianne på biblioteket.
Nästa möte äger rum den 4
september 2018 kl 15.15 på
Naturum. Då ska vi diskutera
"Jag heter inte Miriam"
av Majgull Axelsson.
Varmt välkommen!
Marie Bonnevier, tel 0766349100
Text: Marie Bonnevier
Bild: Hans Bonnevier

Tag med dig en 25
liters påse (ICA
kasse) och fyll den
med så mycket du
kan av alla varor i
butiken och betala
bara 50 kronor!
Öppet följande dagar:
5/9 kl 1115
11/9 kl 1115
19/9 kl 1115
26/9 kl 1115
29/9 kl 1115
(Vi stänger 29/9)

Tusen tack för en fantastisk sommar!
Sommaren 2018 och julisöndagarna i Stora
Blåsjön blev långt över förväntan.
Tack till alla långväga gäster, Frostviksbor,
hemvändare och inte minst ortsborna som kommit
helg efter helg och ätit kams och fjällkebab.
Tack till er som jobbar
och bidrar till att dessa matkulturdagar kan
arrangeras, Eva, Maria, MaudBritt och Aron, ett
extra tack till Gun Persson som kokade römgröten.

LeveBrödet
ÄR DU INTRESSERAD AV
KOMVUXSTUDIER ?
Inom komvux kan man studera enstaka ämnen på
tre olika nivåer. Grundskola, högstadium och
gymnasium.
Det är rimligt att tycka att denna service ska
erbjudas kommunens alla invånare oavsett
bostadsområde.
Vi skulle vilja veta om det finns intresse för
vuxenstudier i Frostviken.
Om ni berättar för oss, så ska vi berätta för
kommunledningen.
Kontakt
pexo.melin@gmail.com
072 741 8609
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En tryggare, grönare och växande kommun 
det går Centerpartiet i Strömsunds kommun till val på
den 9 september 2018.

Telekommunikation i Frostviken
Centerpartiet har under några år drivit fråga om bättre mobiltäckning ibland annat Frostviken.
De samtal som förts med Telia har lett till att det nu är klart att bygga ut den mobila täckningen i
Jormvattnet.
Fiber till Frostviken
Det är en hjärtefråga att bevaka och driva på att detta projekt fullföljs. Det har utlovats att
utbyggnaden ska vara färdigt 20181130. Vi bevakar och driver på att entreprenören tillsätter
resurser nödvändiga för att färdigställa arbetet inom överenskommen projekttid.
Telestruktur i framtiden
Den bedömningen görs att tillgången till 700 Mhz frekvensen är absolut nödvändig och en
förutsättning för att kunna erbjuda stabila mobila telefoni och bredbandstjänster på landbyggden och
i glesbygd. Vi vill arbeta för möjligheten att nyttja denna frekvens!
Ge oss ert stöd den 9 september att politiskt driva Frostvikens frågor!
Välkommen att stödja vårt politiska arbete genom att kontakta: Mats Gärd, 070605 84 54, Göran
Espmark, 070662 17 12 och Maritha Granqvist, 070612 20 25.

Nu kan du förtidsrösta på Turistinformationen!
27 augusti  7 september
Måndag...............kl 10.0013.00
TisdagTorsdag...kl 15.0017.00
Fredag.................kl 13.0018.00
*Vi kontaktade valmyndigheten för att fråga varför det inte står något på röstkortet
om förtidsröstning i Gäddede.
(Det fanns endast en hänvisning till Strömsund om man ville förtidsrösta.)
Personen vi pratade med medgav att det borde ha nämnts något om detta på röstkortet, men att
det tydligen hade missats.
Vi får hoppas att det blir en bättring till nästa val....
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Skogsbranden i Gussåsen
Sven Öhlén berättar vad som hände

17 juli:
Det ringer flera stycken till mig
som som säger att de känner
brandrök runt Spännviken och
Gussåsen.
Jag är själv inte på jour men
vet att jourstyrkan begett sig till
den stora branden runt
Hammarstrand.
Jag rekomenderar dom som
ringer mig att ringa 112 .
Blir lite fundersam hur detta
ska lösa sig då vi vet att hela
styrkan är förmodat minst 20
mil bort.
Jag har larmdosan på och
mycket riktigt så går larmet en
timme senare.
Jag beger mig till stationen och
möts av ett tomt garage.
Lars Kvemo kommer strax efter
även han blir fundersam på
vad vi ska göra.
Inga bilar ingen utrustning..
Vi bestämmer oss snabbt för
att rycka med oss några gamla
kvastar och hinkar och en
gammal motorspruta.
Vi packar vår privata bil och
beger oss mot Spännviken.
Där möter Jannne Sandström
upp och pekar långt upp på

Gussåsen. Lars och jag blir
ännu mer fundersamma hur
sjutton vi ska ta oss dit.
Vi rycker med oss varsin
vattenkanna och springer upp i
snåret. Röken ligger tät och det
är fruktansvärt varmt.
Halvägs dricker vi snabbt upp
det lilla vatten vi lyckas få med
oss.
Efter ca 1 timmes gång upp i
snåret så lyckas vi lokalisera
branden. Det brinner rejält...
Högst upp på toppen har
branden letat sig neråt.. på väg
mot skogskanten..En yta på
kanske 150 gånger 300 meter
om inte mer...
Förmodat blixtnedslag på
lördagen som tagit fart..inte en
vattedroppe att tillgå.. så vi
börjar med att slå lågorna i
kant med tomma
vattenkakannor.. känns
tröstlöst.. men kommer senare
på att använda en trädruska att
slå med .. det funkar ganska
bra ... det gällde bara att lära
sig gå bakom röken...efter
några timmar har vi i princip
slagit bort elden runt om .. som
blossar upp sakta hela tiden ..

men vi har stoppat den för
stunden.
Sedan ansluter både Jorm
räddningsvärn och fjällräddare
och Gäddedkåren.. med vatten
att dricka först och främst.
Tillsammans slår vi ut de sista
glödhärdarna och sent på
natten rekvireras en helikopter
som vattenbombar och även
flyger upp en vattencistern.
Senare på natten tar
markägare över bevakning och
jag tror att de vattnade och
eftersläckte i 3 dagar...

Ett stort tack till Sven och Lars
för deras insats!
Utan dom hade det kunnat bli
en riktig storbrand.
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Gäddede får äntligen en
lekpark!
Våren 2017 kontaktade
föräldraföreningen i Gäddede
Strömsunds kommun och ställde
frågan om det inte vore på sin plats
med en lekpark för Gäddedes barn.
Det tog sin tid men tillslut hösten 2017
kom ett beslut.
Det blir en lekpark!

Placeringen blev den bästa
tänkbara!
I parken bakom
Turistinformationen.

Här kommer det att finnas
klätterställning, gungor,
stockar för balansgång
m.m.och en massa annan
utrustning.

Här kommer det också att läggas ut ett
markunderlag, så att allt inte hamnar i gruset.
Bänkar och bord kommer att ställas ut, så att man
kan t.ex sätta sig här och fika.
Det kan bli en fin mötesplats för både
ortsbefolkningen och turister, säger en av dom som
varit inblandad i projektet.
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Travar med underlag som väntar på att
läggas ut

....Och i Jorm byggdes det också en
fin lekplats!

Den 19/8 hade vi i
Jormvattnets IF en liten
invigning av vår nya
lekplats som ligger på
fotbollsplanen. Ca 50
personer, stora och små,
kom och lekte! Trots regn
och blåst blev det en
superdag!
Det här är början på en
aktivitetsplats som vi har
planerat under ca 2 år.
Nu finns där två olika
klätterställningar, en
gungställning samt en dirt
att cykla i. Vi har även
olika träningsredskap där
för den som vill träna
medan barnen leker.

Till nästa år kommer där
även finnas en ny
uppfräshad fotbollsplan
(sjumanna) samt lite mer
saker till lekplatsen och
en grillplats.
Tanken är att hela
familjen ska kunna hänga
där tillsammans!

sida 7

Nästa Frostviksblad kommer
28 september
Deadline för annonser och inlägg
18 september
Skicka till:
frostviksbladet@aggemyr.se
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