Utgiven av Tillväxt Frostviken

30 november 2018
Missa inte:

Var
besiktar du
din bil?

Luciamorgon på Saga
Torsdag 13 december kl 8.30
Fikaförsäljning
Arr: Frostviksskolan
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Naturvärdarna fortsätter
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Julmys och extraöppet på
Turistinformationen
10 december
se sidan 8

Nu har vi julen
runt hörnet!

GOD JUL‐
kampanj!
Till alla företag och
föreningar!
Önska alla era kunder en
God Jul och
ett Gott Nytt År med en
annons i nästa nummer
av Frostviksbladet
som kommer ut 21
december.

Förmån att kunna göra besiktning
på hemmaplan
Vecka 45, en gråmulen vecka i
november, var Svensk Bilprovning
med den ambulerande
besiktningstrailern på plats i
Gäddede. Under måndag  torsdag
tog man emot alla frostviksbor som
behövde besiktning av något slag,
t ex av sin bil, sin husvagn eller sitt
lätta släp. Man tillhandahåller även
ytterligare tjänster  allt finns att
läsa på hemsidan
www.bilprovningen.se.
En av dem som jobbar på
Bilprovningen är Erik Ivarsson.
Han berättar att det varit fler
bokningar den här gången än
tidigare. Hans  och min  teori är
att det beror på att man annonserat
i Frostviksbladet. Vid förra tillfället
hade man inte tillräckligt med jobb
under alla fyra dagarna utan reste
härifrån redan efter onsdagen.
Det är normala öppettider som
gäller, men från bilprovningens
sida är man ganska flexibel och
lyhörd för önskemål från kunderna.
Erik poängterar att det är angeläget
att invånarna utnyttjar möjligheten
att besiktiga på hemmaplan. Om
antal bokningar minskar så kan det
i sämsta fall på sikt leda till att vi
mister denna förmån. För visst är
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det en förmån som vi ska vara
rädda om, den saken är klar.
Visst kostar det lite extra om du
väljer att besiktiga i Gäddede
istället för i Strömsund men alla
kanske inte har tid, möjlighet eller
lust att köra så långt som till
Strömsund för att besiktiga.
Framförallt inte vintertid. Den här
veckan gjordes det ca 130
besiktningar/bokningar av olika
slag, det innebär att många förare
har sparat in en resa till Strömsund.
Från bilprovningens sida är man
nöjd med antalet.
Nästa år kommer Bilprovningen hit
vid fyra tillfällen:
V 9 (februari), v 20 (maj), v 35
(aug/sep) och v 45 (november)
Marie Bonnevier

För en annons på 56 x
40 mm betalar ni endast
150 kronor inkl. moms!
(normalpris 375:)
Boka senast 11
december!
boka här:
frostviksbladet@aggemyr.se
tel 0705305801

Rättelse:
Fel namn uppgavs på en
bild i förra numret av
Frostviksbladet.
Rätt namn på fotografen ska
vara Joachim Fisch

C a fé b i tr ä d e
ti l l K a ffe s tu g a n i S to r a B l å s j ö n
sö kes.
24 januari28 april. Deltid minst
50 %.
Är du intresserad? Kontakta oss
så berättar vi mer.
info@vilseledaren.se
0 7 6 1 4 5 4 8 9 1

Fjällslingan
har fått ett nytt
telefonnummer
för tidsbokning ring

070260 63 44
Välkommen / AnnLouise

Anmälan till

Flyktingloppet 2019
öppnar 1 december.
Varför inte köpa ett
presentkort på
anmälningsavgiften och
ge bort i julklapp
Ring 070 277 04 47 så
fixar vi det.

Flyktingloppet
arrangeras 23 och 24
mars 2019.

Vill du studera på hemmaplan ?
Inom Komvux kan man studera enstaka ämnen på
olika nivåer.
Det är rimligt att tycka att denna service ska erbjudas
kommunens alla invånare oavsett bostadsområde.
Om du tycker att studier kan vara något för dig, så
hör av dig och lämna din intresseanmälan.
pexo.melin@gmail.com
072 741 8609
Tillväxt Frostviken

Nu erbjuder vi presentkort
för dag och kvällsspa.
Öppet under Julhelgen.
Välkommen!
Björkvattnets Spa & Relax
070268 83 27

Hitta vilka filmer som
visas på SAGA
i Gäddede
Tips till alla som vill veta
b i o p ro g ra mme t p å S A G A i
Gäddede och som inte har
Facebook:
G å in på
www.bioguiden.se/biografer.aspx
Sen väljer man kommun och
sen biograf, så kommer
f i l me rn a u p p .
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Hur det är att gå
i högstadiet?
Att gå i högstadiet är jobbigare
än vad folk tror, vi har bara gått
i högstadiet i några veckor och
vi tycker redan att dom sätter
stor press på oss.

på grund av betygen.
Man blir ofta påmind av både
lärare och föräldrar om att man
måste satsa högt på att plugga
för att betygen är väldigt viktiga
speciellt i högstadiet.

Gymnasieval
Vi har tre år kvar att gå i
grundskolan, och vi pratar
redan om gymnasieval. Ofta
kommer frågan upp om vilket
gymnasium vi ska välja och
vad vi vill bli. De är viktigt att vi
börjar tänka på vart vi vill gå,
så vi kan plugga och få betyget
till det.

Hur är det egentligen att gå i
högstadiet?
Många tror att det jobbigaste
med att gå i högstadiet är att
man måste ta mycket ansvar,
men det är så mycket mer än
det. Det kan till exempel vara
att man mår psykiskt dåligt,
eller att man blir mobbad. Vi
tycker inte att det förekommer
så mycket mobbning här, men
på det flesta platser
förekommer det en hel del.

Stressen för att få bra betyg
Betygen är den största delen
av skolan, många blir stressad
över det. Nuförtiden är det
vanligt att folk drabbas av
skolpress och skolstress delvis

Någonting som vi tycker är bra
till skillnad från tidigare
stadium är att man får delvis
lyssna på musik under
lektioner och vi får även vara
inne på rasterna. Något annat
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vi tycker är bra med högstadiet
är att man får vara mer
självständig och att man tar
mer beslut själv.
Isabella Hellgren
Lisa Winther
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Bokbingo på biblioteket
Vill du spela bokbingo? Bingoplan kan hämtas på
biblioteket, där du också kan få mer info av Marianne.
Idén är enkel  du får en spelplan med rutor, där det i varje
ruta står en ledtråd som stämmer in på någon bok du läst
(eller väljer att läsa pga ledtråden). Några exempel på
ledtrådar kan vara ”En klassiker”, ”En bok om en kvinna
som gjort avtryck i historien”, ”En grön bok”, ”En bok som
bibliotekarien rekommenderat” osv. För att få bingo ska
minst en rad vara ifylld. Du markerar vilken rad du valt och
skriver längst ned på papperet de boktitlar och författare du
valt. En rad kan fyllas i vågrätt, lodrätt eller på diagonalen.
För att vinna något av de fina bokpriserna ska du hämta en
bingoplan på biblioteket i Gäddede snarast. Senast till jul ska
minst en rad vara ifylld och talongen inlämnad på
biblioteket. Det här är en extra bra variant av bingo eftersom
alla som lämnar in en ifylld rad vinner.
Sedan fortsätter bingospelet efter jul och nästa gång du fått
klart en ny rad vinner du igen. Kan det bli bättre?Så skynda
dig in till biblioteket, Marianne hjälper dig gärna med tips.
Vill du själv tipsa andra om bra böcker så går det alldeles
utmärkt, en anslagstavla finns numera uppsatt på biblioteket
för just sådana saker.

Skoterklubbens Priser 2019
Ledkort dag/transfer
Ledkort säsongen

100:
850:

Personliga Friåkningspass,
ledkort ingår
1 Dag
240:
3 Dagar
600:
4 Dagar
750:
Friåkningspass säsong 1700:
Ledkort säsong stugägare inom
regleringsområdet
500.
Friåkningspass säsong fast
boende
500:
Friåkningspass säsong stugägare
erbjudandet tom Trettondagen
1200:
Fastboende samt stugägare inom
regleringsområdet hänvisas till
Skoterinfo i Jormvattnet.
Vi erbjuder swish, vipps, kort samt
kontantbetalning på Skoterinfo.
Övriga försäljningsställen enbart
swish: 1234 67 1236
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Naturvärdarna fortsätter värdskapet i Frostvikens skoterklubb AB!
Projektet Hållbar skoterturism i Frostviken avslutas den 30 november och från den 1 december 2018
tar Frostvikens skoterklubb AB över naturvärdarna som kommer att fortsatta sitt värdskap i Frostviken.
Under projekttiden byggdes en grund för en hållbar vinterturism i Frostviken.
Nu kan och får vi tillsammans, som lever för en hållbar vinterturism, utveckla företagandet och bygden
efter våra gemensamma lokala förutsättningar och villkor. Vi fortsätter gemensamt att bygga vidare på
den, forma modellen, förvalta ansvarsfullt och se värdet i det.
Från 20180919 är delar av Frostviken ett kommunalt regleringsområde. Undrar ni mer om
regleringsområdet, gå in på kommunens hemsida, stromsund.se.
Kommer det här att innebära att det blir förändringar inför denna säsong?
”Ja, det blir det. Det som tidigare varit rekommenderat gäller nu. Det betyder att lagar och förordningar
gäller som tidigare med de lokala föreskrifterna som tillägg. Dessutom kan vi vid behov, stänga och
öppna friåkningsområden när läget så kräver. Läs mer och håll er uppdaterade om dagsläget på
vinterturism.se eller Fb Naturvärdarna i Frostviken”
Hur blir det med skoterpass/ledkort, måste man köpa det?
”Ja, nu är skoterpass obligatoriskt när man kör skoter i regleringsområdet. Intäkterna möjliggör att det
finns medel att hålla hög standard på leder så att lokalbefolkning, stugägare och gäster kan få en
positiv upplevelse av Frostviken. Arbetet fortsätter med att sladda leder så att skoteråkare, fiskare,
skidåkare och övriga friluftsmänniskor ska ha fina leder att färdas på. Det ideella arbetet är alla
välkomna att hjälpa till med! ”
Frostvikens skoterklubb bedriver ett ideellt föreningsliv med aktiviteter för medlemmarna.
Ledunderhållet sköts tillsammans med naturvärdar som anställs av Frostvikens Skoterklubb AB, som
även informerar vid personliga möten, på hemsidor och sociala medier, om gällande förhållanden i
Frostviken. Naturvärdarna har även en viktig roll gentemot markägarna, de blir kanalen ut till
allmänheten. Andra uppgifter blir upprustning av skyltning samt sköta parkeringar för hitresande.
Checkpoint/Skoterinfo kommer ha öppet i Jormvattnet onsdag – lördag mellan 8.00 12.00 under
säsong.
Till fast boende har vi möjlighet att erbjuda skoterpass till ett reducerat pris. För att kunna utnyttja
erbjudandet hänvisas vi till Ottos Motor, Gäddede Camping, Turistbyrån i Gäddede, samt Skoterinfo i
Jormvattnet.
Fritidshusägare kan lösa sitt kort till det reducerade priset t o m 20190105 på Checkpoint, ordinarie
priser gäller därefter.
När vi tillsammans bygger upp en hållbar framtid, med nyttjanderätt som upplåts av markägare, kan vi
fortsätta ha ett härligt friluftsliv i Frostviken!
Intäkterna möjliggör att det finns medel att hålla hög standard på leder så att lokalbefolkning,
stugägare och gäster kan få en positiv upplevelse av Frostviken.
Varmt välkommen in på skoterinfo i Jormvattnet för en personlig kontakt med en naturvärd!
Med vänliga hälsningar,
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Nästa nummer
av Frostviksbladet
kommer ut 21 december

Deadline för annonser
och inlägg 11 december
Skicka annonser och
inlägg till:
frostviksbladet@aggemyr.se

December (I Gäddede kyrka om inget annat anges)
2 dec kl 11 Adventsmässa. Elisabeth Björkluind, Niklas Olofsson
5 dec kl 1113 Öppet kyrkis i församlingshemmet. Gunilla Grindefors
6 dec kl 19.30 Julens sånger. Nordli Sangkor/Likaerakoret under ledning av Toril

Kom ihåg att vi tar gärna emot
bilder från Frostviken, som vi
kan spara i den bildbank som vi
vill bygga upp!

Gustavsen och Barbro Inderdal. Tomas Johansson piano, Camilla Bengtsson sång
12 dec kl 13 Dagledigträff i församlingshemmet. Ronny Månsson
16 dec kl 11 Gudstjänst med sopplunch i församlingshemmet.
Iwan Örjebo, Niklas Olofsson
24 dec kl 12 Samling vid julkrubban. Ulrika och Jonas Tackerudh, Niklas Olofsson
25 dec kl 11 Julgudstjänst i Ankarede kapell. Ronny Månsson, Niklas Olofsson
26 dec kl 14 Gudstjänst med kyrkkaffe på Forsgården. Ronny Månsson
31 dec kl 13.30 Dagledigträff på Forsgården. Ronny Månsson
6 jan kl 11 Mässa. Elisabeth Björklund
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