
Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtids  

Verksamhetsberättelse för 2021 

Tom. maj 2022 

 

 

PERSONAL  

Verksamhetsledare: Linnea Bergström 75 % (Administration och projektledning) 

Servicelots och admin: Ingegerd Berglund (75%) 

Byvaktmästare Lars Nordin (100% tom februari 2022, nu pensionär) 

Byvaktmästare Albin Andersson (100%) 

Linnea Olsson (arbetsträning okt – dec 2021) 

Linnea Bergström har utöver föreningens bokföring en projektledarroll för Backe Bike Park. Ingegerd 

bokför åt några mindre föreningar och arbetar som servicelots på kontoret. Byvaktmästarna har 

skottat snö, krattat och klippt gräs samt utfört underhåll på våra egna fastigheter. Linnea Olsson har 

hjälpt till att bidra till föreningens dagliga arbete. Sedan våren 2022 går Albin själv som 

byvaktmästare, med hjälp av extraarbetande ungdomar vid behov.   

 

STYRELSEN 

Margareta Mårtensson (Ordförande) 

Camilo Bustamante (Vice Ordförande) 

Ing-Brith Månsson (Kassör) 

Ulrica Ericsson (Ledamot) 

Torbjörn Törnqvist (Ledamot) 

Suppleanter: Moa Antonsen, Jessica Andreasson, Åsa Gjersvold och Inger Kraft Etzler 

 

FASTIGHETER 

Kyrkvägen har följande företagare som hyr lokaler:  

Dianas Salong med solarium, Gittans fotvård och Ainas Kläder. 

Centrumvägen Vi har en förhoppning om att kunna öppna upp f.d. Blomsterhörnets lokal nu då 

pandemin är över som en ”Pop-up butik” med kortare hyresavtal för en helg eller en vecka eller 

enligt överenskommelse. 

SCA har sagt upp sin lokal och flyttar ut under sommaren 2022. Kommunen har tittat på lokalen för 

att eventuellt hyra ett par kontor som arbetshubbar, vi inväntar beslut i frågan.  

 

Covidanpassningar:  2021 blev till mångt och mycket en fortsättning på 2020 års restriktioner. vaktmästare har 

sedan mars 2020 tom mars 2022 hjälpt till att, utan kostnad, köra ut mat till folk i riskgrupp som inte vill handla 

på affären, ca 40km i veckan. Numera går det att få utkört varor inom byn för en mindre kostnad.  



AKTIVITETER UNDER ÅRET 

P.g.a. omständigheterna under pandemin har vi inte kunnat anordna aktiviteter i samma 

utsträckning som vi brukar men dessa evenemang har vi genomfört: 

• Årsmötet Vi hade ett corona-anpassat årsmöte utomhus i augusti 2021. 

• Smygöppning av Backe Bike Park i juni 2021 

• Prova-på aktiviteter i Backe Bike Park under sommaren 

• Invigning av Backe Bike Park oktober 2021 

• Polisbesök med trafiksäkerhet på cykel hösten 2021 

• Julmarknad utanför Pausa första advent 

 

 

Invigning Backe Bike Park 2 oktober 2021 

Kring 100 besökare hade samlats för att inviga Backe Bike Par! Uppehåll från regnandet lagom till 

tävlingen! 32 startande barn i Backe pumptrack championship! Vem kan pumpa snabbast runt 

banan? Taggade barn tävlade alla mot Elina Davidssons tid och för eget personbästa givetvis. Elina 

peppade, instruerade och demonstrerade tekniker att använda sig av i pumptracken. 'Sänk sadeln, 

var så lätt som möjligt upp för guppen och tryck till rejält efter guppen. Träna träna träna många 

många varv för att få in känslan' hälsar hon! Proffsen accelererar i kurvorna, som är 

velodromformade. Meningen med pumptrack är att man efter att ha trampat upp farten kunna 

pumpa sig runt banan utan att trampa! Förutom pumptrack finns här dirtline med hopp och wallride, 

pumptrail och skills arena med jump zone Sju funktionärer från ungdomsgruppen hjälpte till med 

dekorationer, lotteri och korvförsäljning, dj, assistans vid bandklippning, prisutdelning och städ 

efteråt! Tillsammans med ett antal vuxna funktionärer rodde vi det hela i hamn! Stort tack till alla 

som hjälpt till under dagen!!!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gunnar Bergström 

 

Julmarknaden första advent 

Det blev en efterlängtad och välbesökt julmarknad i Backe i lördags! Snöflingorna som signade ner, 

doften av öppen eld och glögg bidrog till julstämningen och det blev lagom kallt trots allt. Det bjöds 

på glögg och pepparkakor och såldes bl.a. rökt älghjärta, hemlagade kolor, tunnbröd, knäck, 

pepparkakor, julbockar, termosflaskor, julkort, julpynt, stickat, hantverk och lotter! Skoterklubben 

sålde grillade hamburgare och eldkorgarna värmde besökarna. Pausa höll öppet med godsaker och 

hade fyllt på med julförsäljare i lokalen. Fjällsjö Framtid bjöd på popcorn till alla barn och tomten 

kom och bjöd barnen på godispåsar som loppisbröderna sponsrat. En tipsslinga gick genom byn och 

till de andra som hade öppet under dagen; Ainas kläder, ICA Nära, Loppisbröderna, Ronjas hårdesign 

och Fjällsjögården. Vinnarna från tipsslingan presenteras inom kort! Stort tack till alla som på olika 

sätt bidragit och hjälpt till både före och efter marknaden! 

 

Foto: Gunnar Bergström 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gunnar Bergström 

 

 

BYSERVICE 

• Backe Bike Park 

Fjällsjö Framtid är projektägare och har i samarbete med Bif och Backe Event jobbat med 

ansökan och genomförandet av Bike park projektet. Projektansökan, planeringsmöten med 

arbetsgruppen, ungdomsgruppen, kontakt med entreprenören, tillstånd, inköp m.m. 

Uppdatering: Bygget av pumptrack påbörjades i slutet av maj 2021. Alla delar var i slutet av 

augusti på plats och invigningen var 2 oktober. Smygpremiär hade högstadieeleverna redan 

innan de gick på sommarlov. För framtida underhåll kommer det öppnas en 

”utvecklingsfond” dit besökare kan swisha för att kunna anordna evenemang och underhåll. 

 

• Har hjälpt till att sprida information om fiber på byn på hemsida och i FjällsjöBladet 

Nyhet 2022: Open Infra har fått bidrag för att dra fiber på Backes landsbygd. Är det nog 

många som vill ansluta sig lovar företaget att dra fiber i tätorten också.  

 

• Verkar för trygghet i Backe. FF har samarbetat med Polisen genom Grannsamverkan. Vi har 

medverkat på Trygghetsvandring under mars månad och hjälpt till att sprida information om 

kommunens Trygghetsenkät. Resultatet visade att vi känner oss ganska trygga i Backe! De 

områden som pekades ut som otrygga har åtgärdats under sommaren. 

 

• Motverka avveckling av bygden Fjällsjö Framtid har aktivt arbetat med att uppmärksamma 

rivningarna i byn, vi arbetar löpande med informationshämtning och dialoger för att hitta 

lösningar och skapa förutsättningar för att kunna bo och verka på orten. 

 

• FF byservicekontor: Kopiering, förmedling av minnesblad till begravningar m.m.  

 

Infopoint för Stömsunds Turism.  

 



• Marknadsföring av Backe 

Backe.nu Backes nyhetsportal på nätet, turistinfo, evenemang och nyheter 

Sociala medier: Fjällsjö Framtids facebook och Instagram #Backebikepark 

FjällsjöBladet Annons- och evenemangsblad utgivning en gång i månaden i Backe och Rossön,  

ca 850ex. Främja lokal handel! Föreningsrabatter.  

Sprider info från kommunen, om t.ex. ÅVC, kulturskolan, coronainformation m.m. samt information 

från Strömsunds pastorat om Fjällsjö Församling och Hälsocentralen i Backe. 

Reportage i media, tidningar och radio 

 

• ”Idé och inspirationsgrupp” för att locka fler inflyttare till regionen. FF’s verksamhetsledare 
har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen ingått i gruppen för att locka fler inflyttare till 
regionen. Ett samarbete som sträckte sig från dec 2020 tom april 2021. 
 

• Inflyttning: Föreningen har i samarbete med Strömsunds kommun skickat ut ett brev till 

fastighetsägare till hus som inte bebos med en uppmuntran om att höra av sig om de vill ha 

hjälp med uthyrning eller försäljning, för att kunna frigöra hus till försäljning och inflytt.  

 

• Friluftsliv på recept: Föreningen har fått en förfrågning från kommunen om att låta inventera 

lederna under sommaren 2022 för att kunna erbjuda dom för ”Friluftsliv på recept”. 

 

• Fjällsjömarknan 2022: Fjällsjö Framtid är med i arbetsgruppen för att ordna en marknad 

2022. Fjällsjö Framtid har sökt och beviljats ett bidrag för Talangjakten från kommunen.  

 

• Ett bidrag för Samhällsservice i Backe på 250 000kr har beslutats för 2022. Framtids och 

utvecklingsförvaltningen på Strömsunds kommun tilldelades bidraget för att samarbeta med 

Backe om ett utvecklingsprojekt. Förslag lagt på gemensam Leaderansökan för ett framtida 

projekt som kommer att gynna Backe.  

 

 

 

Fjällsjö Framtids fond – för Fjällsjös bevarande och utveckling 

I år har fondmedel gått till:  

- Inköp av presenter till nyfödda 

- Inköp av julgrupper och påskgodis till boende och personal på Älvgården 

- Inköp av smörgåstårta till Hälsocentralens personal för att uppmärksamma utmärkelsen 

- Inköp av skateboards och skyddsutrustning för utlån till Backe Bike Park 

 

  



Ekonomi 

Ett bidrag på 250 000kr erhölls av Strömsunds kommun för att kunna bedriva verksamheten under 

2021. 

En prishöjning av byvaktmästartjänsterna var tvungen att göras under 2021 för att kunna bibehålla 

denna tjänst.  

Föreningen har en buffert för fastighetsunderhåll. 

Fjällsjö Framtids fondmedel är separerande från föreningens ordinarie verksamhet och går varje år 

till sådant som styrelsen beslutar gynna Fjällsjös utveckling och bevarande.  

Erhållna donationer och gåvor för bl.a. fotografering uppgick till 8726kr.  

Föreningen erhöll under 2022 en donation på 10 000kr för förmedling av fritidsfastighet, som 

kommer att gå till inköp för lånecyklar till bikepark.  

Föreningen beviljades 1 miljon kronor från Arvsfonden och Leader3sam för att genomföra Backe Bike 

Park. 

Ett bidrag på 5000 kr för inköp av lånekickbikes och hjälmar till Backe Bike Park från Strömsunds 

kommun som en del av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. 5000 kr bidrag fick 

vi dessutom för att kunna hyra in elitcyklist Elina Davidsson som instruktör vid invigningen av Bike 

Park. 

 

 

Ideellt arbete 

Stort tack till alla som hjälpt till på olika sätt under året! 

Ett speciellt tack till alla våra medlemmar som är med och stöttar verksamheten!  

2021: 129 medlemmar 

 

Margareta Mårtensson 

Ordförande Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid  


