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VI LEVER I EN TID av stor förändring. Globala och 
nationella klimat- och miljö mål blir allt mer styrande för 
samhällsutvecklingen. Samtidigt har coronapandemin 
skakat om samhället, med nya resvanor och beteenden 
som uppstår i krisens spår. För Södra Årefjällen, som till 
stor del präglas av besöksnäringen, innebär det här både 
utmaningar och möjligheter. För att bygden ska utvecklas 
på lång sikt behövs anpassning till det nya normala genom 
en hållbar omställning.  

För lite mer än ett år sedan fastslog Södra Årefjällen  
ekonomisk förening en vision för hur vi vill att området 
ska utvecklas fram till 2030. Visionen syftar till att stärka 
de ekonomiska förutsättningarna för lokala företag sam tidigt 
som vi vill ställa om för att nå långsiktig hållbarhet ur ett 
miljömässigt och socialt perspektiv. Vid utvecklingen av 
visionen har vi tagit hänsyn till såväl boende som våra 
besökare. 

Södra Årefjällen ekonomisk förening har anor som 
sträcker sig tillbaka till 1936. Föreningens uppgift är att 
utveckla hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen.  

Vårt arbete utgår från en målsättning att bidra till eko-
logisk, social och ekonomisk hållbarhet för oss själva och 
våra gäster. I styrelsen sitter representanter från besöks-
näringen, lokala företag, föreningar och invånare från  
orten. Vi anser att det är viktigt med ett samspel och  
dialog mellan besöks näring och lokalbefolkningen för  
att skapa en utveckling som gynnar alla parter.

Den vision som har tagits fram ligger till grund för ett 
ambitiöst utvecklingsarbete med flera olika delprojekt som 
pågår och ska startas. Den här skriften har tagits fram för 
att presentera våra idéer och det arbete som pågår för att 
förverkliga vår vision. För att vi ska nå dit ser vi att det 
finns ett behov av lokalt stöd och engagemang, men även 
externa samarbetspartners som vill vara med och bidra  
till vår resa. 

Vi hoppas att du som läser detta hittar inspiration i vårt 
arbete. Om du har några frågor eller kommentarer är du 
alltid välkommen att höra av dig till oss. 

Per-Ivar Persson
projektledare för Vision 2030

Södra Årefjällen ekonomisk förening

Januari 2021
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Målbild för Södra 
Årefjällen år 2030. 

Vision 2030
Hållbara fjällupplevelser i Södra Årefjällen
Södra Årefjällen har fått ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för oss 
själva och för våra gäster. Företagens lönsamhet har ökat och arbetstillfällena är 
fler. Södra Årefjällen har en gemensam strategisk marknadsföring. Både affärs- 
och kunskapsutveckling är en naturlig del av vår gemensamma verksamhet.  
När vi utvecklar ledsystem, transporter, boende och service är vi medvetna  
om människors olika behov och möjligheter. Södra Årefjällen är en klimatsmart 
och hållbar destination.

3. Klimatsmarta transporter inom Södra Årefjällen
Ett lokalt transportsystem finns för boende och gäster. Det 
bygger på klimatsmarta fordon för exempelvis anropsstyrda 
kollektivtransporter, samåkning och en bilpool för tillfälliga 
behov. Södra Årefjällen har också klimatsmart lokaldistribution av 
varor. Gäster i området kan åka tåg till Undersåker och klara alla 
transporter inom området med det lokala transportsystemet. 
För kortare utflykter kan man hyra klimatsmart bil via bilpool. 
2019 hade lokalbefolkningen en bil per vuxen, sedan klarade man 
sig med en bil per hushåll och nu saknar många hushåll egen bil.

2. Ett hållbart ledsystem med gemensam förvaltning
En nygammal färdväg finns från Undersåkers station, via Trillevallen 
och Ottsjö till Vålådalen. En led finns också till Edsåsdalen. Lederna 
är väl preparerade och erbjuder naturskön vandring, cykling, 
ridning och skidåkning. I området finns Fjällmaratonleden och 
Årefjällsleden. I alla byar finns det rundturer för vandring, cykling 
och skidåkning. Alla leder är väl skyltade och ger natur- och 
kulturinformation. För underhåll av ledsystemet har Södra Årefjällen 
en gemensam driftsorganisation finansierad av ledavgifter. 

1. Fjällupplevelsen börjar när man klivet av tåget
All marknadsföring av Södra Årefjällen utgår från att man åker 
tåg till Undersåker. Här finns ett välkomstcenter. Allt som behövs 
för fjällvistelsen kan hyras och gäster kan hämta och lämna 
förbeställd utrustning. Bagage kan lämnas och transporteras till 
boendet. Leden till byarna börjar där perrongen slutar. Här finns 
Södra Årefjällens gemensamma transportsystem. 

4. Klimatsmart och lokal gastronomi
Restaurangerna i området är eftertraktade arbetsplatser. 
Våra gäster ger dem högsta betyg för goda, klimatsmarta och 
näringstäta måltider. Menyerna baseras på lokal matkultur och  
i stor utsträckning på lokala och ekologiska råvaror. Huvuddelen 
av tallriken består av vegetabilier. Det kött som serveras är 
viltfångat, renkött från lokala samebyar eller kommer från lokala 
lantbruk med naturbetesdjur. Det finns flera lokala odlings- och 
förädlingsföretag, som levererar till restauranger och butiker. 
Hushållen är en del av denna utveckling.

5. Klimatsmart boende, lokaler och elproduktion
För att skapa ekologisk och ekonomisk hållbarhet i Södra 
Årefjällen har både medlemsföretag och hushåll anpassat 
boende och lokaler. Koldioxidneutral drift av boende, lokaler och 
transporter har uppnåtts genom energieffektivisering, bergvärme 
och elproduktion från lokala solcellsanläggningar.

Foto: Albert Rösch / Fjallfotografen.se

FRAMTIDSBILD
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Pilgrimer vandrade här 
redan för tusen år sedan
1030 dog vikingakungen  
Olav Haraldsson vid slaget  
i norska Stiklestad. Året därpå 
helgonförklaras Olav den Helige. 
Därför har pilgrimer vandrat i det 
här området sedan 1 000-talet 
för att ta sig till Trondheim. 
I Undersåker rastade många 
pilgrimer under 500 år, innan  
reformationen satte stopp för 
pilgrimsvandringar. Nu har det 
åter blivit en populär pilgrimsled.

Besöksnäringen föds  
med järnvägsstationen
1882 invigdes järnvägen mellan 
Östersund och Storlien. Samma 
år invigdes järnvägsstationen vid 
Undersåker som kom att lägga 
grunden för besöksnäringen  
i Södra Årefjällen.

Olander lade grunden för  
Vålådalens idrottsprägel
1930 tog Gösta Olander och 
hans fru Valborg över som 
föreståndare över Vålådalens 
fjällstation, vilket var början 
på ”Olanderepoken” som 
varade fram till 1970. Gösta 
Olander satte en idrottsprägel 
på fjällstationen som lockade 
friidrottare, boxare och 
skidåkare. I början av 40-talet 
gjorde löparen Gunder Hägg 
stor reklam för Olanders 
träningsidéer och Vålådalen.

Kultureliten flockades  
till hotellet i Trillevallen
1938 byggdes Trillevallens 
Högfjällshotell av Torsten 
Boberg som är en välkänd 
svensk litteraturperson. 
Hotellet blev snabbt ett 
populärt resmål för skid- och 
sportfantaster – men även den 
tidens kulturelit. Däribland 
författare som Vilhelm Moberg, 
Harry Martinsson och Ivar-Lo 
Johansson.

NÄSTAN ALLA SOM BOR och har företag i Södra 
Årefjällen är beroende av turismen, på ett eller 
annat sätt. Rennäringen är nog egentligen den 
enda verksamheten som klarar sig, och kanske  
till och med skulle fungera bättre, utan turister. 
Men även renägare behöver den infrastruktur  
– vägar, matbutiker, skolor och annat – som finns 
i området tack vare turismen. 

Södra Årefjällen har välkomnat turister sedan 
järnvägen mellan Östersund och Storlien invigdes 
1882. Renskötare anlitades ofta som guider efter-
som de kände området som sin egen ficka. Och 
bönder kunde tjäna lite extra på att exempelvis 
köra turister med häst och släde eller hyra ut rum. 
Flera av de hotell och andra boendeanläggningar 
som finns i byarna idag var från början gårdar 
som började hyra ut rum.

Södra Årefjällens ekonomisk förenings historia 
går tillbaka till 1936. Redan då konstaterade man 
att det behövdes en samordning och skötsel av 
sommar- och vinterleder, vilket var föreningens 
huvuduppgift. År 2010 utvecklade föreningen 
konceptet Fjällupplevelser. 

– Vi ville visa på alla fina turer som finns i och 
omkring våra byar. Målet är att öka lönsamheten 
för den lokala besöksnäringen, samtidigt som vi 
försöker minska slitaget på den vackra och käns-
liga fjällnaturen genom att synliggöra bredden av 
upplevelser i området, säger Renate Hedung som 
var drivande i utvecklingen av fjällupplevelse-
konceptet och är delägare av Edsåsdalen Turism.

Under senare år har antalet turister åter ökat  
i Södra Årefjällen, efter en period när området har 
varit lite bortglömt och inte så hippt. Cyklingen 
till fjälls har ökat explosionsartat, vilket oroar 
många. Cyklister tar sig ofta längre in i fjäll-
världen och eftersom de rör sig snabbare kan de 
skrämma renar som behöver betesro.

– Många som för första gången vandrar eller 
cyklar i fjällen förstår inte alltid hur känslig 
naturen här är. Det finns fjällväxter som behöver 
tiotals år för att växa så att de täcker marken. 
Några oförsiktiga steg eller cykeltramp utanför 
leden och vegetationen kan vara så skadad att det 
tar många år att läka, säger Renate Hedung. 

Mer turister utan att trycket  ökar på naturen
Arbetet med att se till att lederna i området för-

valtas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt 
är så viktigt att föreningen nu bildar ett helägt 
dotterbolag som ska sköta och utveckla lederna.

– Fjällupplevelse-konceptet är en viktig del  
i arbetet med att minska slitage och störningar. 
Förutom att utveckla våra fina turer vill vi att 
våra gäster ska upptäcka att det finns fantastiska 
fjällupplevelser nedanför kalfjället, säger Maggan 
Carlson som är uppvuxen i Undersåker och har 
rekryterats som ledamot i det nya bolaget. 

Parallellt med utvecklingen av fjällupplevelse-
konceptet beslutades att Södra Årefjällen eko-
nomisk förening ska ha ett tydligare fokus på att 
verka för utveckling som gynnar boende i bygden. 
Genom att synliggöra fjällupplevelser nedanför 
kalfjället finns en förhoppning om att turismen  
i större utsträckning ska komma hela bygden  
till del. 

– Det här skapar affärsmöjligheter som kan  
ge fler arbetstillfällen i bygden och leda till att  
besökare lämnar mer pengar som kan användas 
för fortsatt förvaltning och utveckling av leder. 
Vårt mål är att Södra Årefjällen ska vara attrak-
tivt både att bo i och att besöka, säger Johanna 
Ojala, styrelseledamot i det nya ledbolaget. 

Foto: Taigaphoto.se

LÅNG TRADITION MED BESÖKARE

Med fler gäster ökar risken för slitage på naturen och störningar på rennäringen. Därför 
pågår arbete för att förbättra leder så att marken inte ska skadas och störningen minskar, 
bland annat genom information och åtgärder som gör det lätt att göra rätt i naturen.

Maggan 
Carlson

Renate 
Hedung Johanna Ojala

HÅLLBARA LEDER
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Johan ”Post-Johan” Eriksson arbetade som brevbärare i Södra Årefjällen i början av 1900-talet. Foto: Jamtlis fotoarkiv

Undersåkers järnvägsstation i början av 1900-talet. 

 Foto: Järnvägsm
uséet

Post-Johans färdväg
Post-Johan gick och cyklade 
varje vecka tur och retur genom 
hela Södra Årefjällen. Han 
passerade de olika byarna  
i området för att lämna post. 
Post-Johan färdades längs 
gamla leder som finns kvar 
än idag. Nu ska historien om 
Post-Johan väckas till liv.

I SAMBAND MED ATT järnvägen byggdes år  
1881 fick Undersåker ett postkontor. I början av 
1900-talet anställdes Johan Eriksson som brev-
bärare i Södra Årefjällen. Hans uppgift var att 
frakta post mellan byarna i Södra Årefjällen och 
poststationen i Undersåker. Än idag är Johan 
Eriksson i bygden känd som ”Post-Johan”.

Post-Johan färdades flera gånger i veckan längs 
en gammal led mellan järnvägsstationen och 
byarna söder om Undersåker. Innan det fanns väg 
mellan Undersåker och byarna i Södra Årefjällen 
fick Post-Johan vandra och ro eller skida längs en 
gammal led mellan byarna. År 1932 blev vägen 
mellan Undersåker och Ottsjö klar, och 1933 
vägen fram till Fångåmon. Då kunde Post-Johan 
cykla och hans jobb blev lite lättare. När vägen 
sedan blev klar ända fram till Vålådalen fick 
Post-Johan jobb som postmästare på det post-
kontor som öppnades där 1936.

Post-Johans gamla färdväg finns till stora delar 
kvar i bygden och nu ska Södra Årefjällen eko-
nomisk förening börja arbetet med att rusta upp 
leden. Genom upprusningen av leden kommer 
besökare få möjlighet att börja sin vandring vid 
tågstationen i Undersåker och sedan vandra  
i Post-Johans spår mellan byarna i Södra Åre-
fjällen. 

– Vi hämtar inspiration i bygdens historia för 
att utveckla framtidens hållbara fjällupplevelser. 
Vi vill bjuda våra gäster på härliga fjällupplevelser 
i Post-Johans spår, säger Karin Ericson som är an-
svarig för den natur- och kulturinformation som 
kommer att finnas längs Post-Johans led. 

Det kommer förstås även finnas möjlighet att 
vandra vissa delsträckor av leden och färdas med 
buss eller cykel längs andra delsträckor. För den 
som vill gå men inte orkar bära ryggsäck ska det 
vara möjligt att skicka bagaget mellan byarna. 

Längs leden finns historiska platser och spän-
nande natur – för att inte tala om alla färgstarka 

människor som har levt i byarna. Tanken är att 
delvis arbeta med natur- och kultur information 
på traditionella skyltar. Men arbetsgruppen tittar 
också på kreativa möjlig heter för att förstärka 
fjällupplevelsen, exempelvis med hjälp av en  
mobilapp som är kopplad till GPS-positioner.    

– När du kommer till en specifik position får  
du en signal i din telefon att här finns det en  
berättelse. Du kan välja om du vill lyssna eller  
läsa och till berättelserna hör bilder eller film-
sekvenser, säger Karin Ericson.

Det kan handla om allt från ett spännande 
levnadsöde till en sällsynt blomma. 
Tanken är att den som vill ska kunna 
kliva från perrongen rakt in i Södra 
Årefjällens historia och natur. En 
bärande del i konceptet är att färden 
är målet och att gäster oavsett årstid 
kommer kunna följa i Post-Johans 
spår. 

– En annan idé är att vandrare ska få ett brev  
i välkomstcentret, som sedan stämplas av i byarna 
som passeras – kanske med en liten present till den 
som besöker alla byarna. Vår ambition är att skapa 
en levande och interaktiv vandring, säger Karin 
Ericson. 

Ytterligare ett exempel på hur historieberättan-
det kan stärkas är att koppla in fler sinnen. Som 
exempel nämner Karin Ericson idéer om att  
besökare ska få möjlighet att köpa med sig mat-
paket som knyter an till den sträckan de ska 
färdas. Den lokala gastronomin kan på så vis  
vara med och berätta historier om platsen. 

– Vi vill jobba tillsammans med restauranger 
och lokala livsmedelsproducenter för att utveckla 
historieberättande genom smakupplevelser längs 
turen. Om du har upplevt Södra Årefjällen med 
alla dina sinnen, då blir det en fjällupplevelse 
du minns och tipsar släkt och vänner om, säger 
Karin Ericson.

Post-Johans berättelse 
gör vandringen levande
För hundra år sedan vandrade Post-Johan varje vecka hela vägen genom Södra 
Årefjällen med post till och från bygdens olika byar. En blick tillbaka i bygdens historia 
inspirerar till framtida hållbara fjällupplevelser med fokus på natur och kultur. 

Vi blickar bakåt  
i bygdens historia för 
att utveckla framtidens 
hållbara fjällupp- 
levelser.

Karin Ericson

LEVANDE HISTORIA
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Nygammal led öppnas  upp i Post-Johans spår
Delar av ledsträckningen för Post-Johans led har inte använts på många år och 
har därför vuxit igen. Efter diskussioner med markägare närmar sig dagen då 
upprustning och skyltning av leden kan komma igång. Flera åtgärder planeras  
för att minska risken för nedskräpning och naturslitage.

Vintertid går det att skida genom Södra Årefjällen längs Årefjällsleden. Foto: Taigaphoto.se

DEN STRÄCKA SOM POST-JOHAN vandrade 
går över mark som tillhör många olika mark-
ägare. Under de senaste två åren har Södra 
Årefjällen ekonomisk förening haft dialog med 
markägare för att diskutera möjligheter att  
nylansera leden.  

– Det är självklart nödvändigt att involvera 
mark ägarna i utvecklingen för att komma fram  
till bra lösningar för alla parter. Vi har fått mycket 
positiv respons, men bland vissa markägare finns 
en oro för att den nya leden ska leda till slitage 
och nedskräpning. Vi behöver jobba förebyggande 
med åtgärder för att minska naturslitaget, säger 
Ola Bergqvist, biträdande projektledare för  
Vision 2030. 

En av många markägare i bygden är Håkan  
Persson som även sitter med i föreningens styrelse. 
Han är positiv till projektet med att nylansera 

Post-Johans led och ser det som en bra satsning 
som bidrar till Södra Årefjällens utveckling.

– Vi är väldigt positiva till att leden som går över 
vår mark utvecklas och förvaltas. Det här arbetet 
gynnar bygdens utveckling och kan skapa jobb  
i Södra Årefjällen. Men det är för-
stås viktigt att alla markägare får 
möjlighet att tycka till och vara 
med i utvecklingen, säger Håkan 
Persson.

Efter dialoger med markägarna närmar sig nu 
möjligheten att komma igång med markarbetet 
längs den planerade ledsträckningen. Leden följer 
till stor del Post-Johans gamla färdväg och redan 
befintliga leder i Södra Årefjällens ledsystem. 

Inventeringar av ledsträckningen har visat att 
det inte är några stora ingrepp som behöver göras. 

Men det finns ändå ett antal delsträckor som 
behöver rustas upp och utvecklas för att minska 
risken för naturslitage.

– Vi ser att det inte är jättemycket jobb att få  
ordning på Post-Johans led. Det kommer krävas 
en del insatser under flera år för att höja kvaliteten, 
men stora delar av leden håller redan en bra nivå, 
säger Lars Bergstedt Rock som ska leda arbetet med 
att restaurera leden.

En viktig del i arbetet med att rusta lederna 
handlar om att se över behovet av skyltning,  
avfallshantering, dass och rastplatser längs hela 
leden. Det ökade intresset för fjällsemester har 
lett till att många besökare med mindre fjäll vana 
kommer till Södra Årefjällen. För att minska 
risken för nedskräpning och slitage ser Södra 
Årefjällen ekonomisk förening ett behov av att 
påverka besökarna så att de respekterar och tar 
hand om naturen. 

– Vi vill göra det lätt för våra besökare att göra 
rätt. Därför behöver vi bland annat få till en bättre 
avfallshantering och tillgång till toaletter. Sen 

behövs det även ordentlig skyltning och annan 
kommunikation som tydligt uppmanar våra gäster 
att respektera naturen, säger Ola Bergqvist.

Utöver markarbetet pågår även ett projekt för  
att digitalisera övervakning och underhåll av 
lednätet i Södra Årefjällen. Tanken är att hela 
lednätet ska finnas synligt i en digital karta med 
GPS-koordinater. I kartan kommer användare 
kunna registrera sträckor eller platser där det 
finns behov av olika typer av åtgärder. 

– Genom att digitalisera ledförvaltningen 
kommer vi få en mer heltäckande bild över hur 
lednätet i bygden behöver förbättras och utvecklas 
över tid, säger Ola Bergqvist.

Markarbetet för upprustningen av Post-Johans 
led planeras att starta när tjälen har släppt 2021. 

– Vår målsättning är att Post-Johans led ska 
kunna testas redan sommaren 2021 av folk som  
är intresserade av att prova på att vandra längs  
leden i ett tidigt skede. Det kommer vara värde-
fullt för den fortsatta utvecklingen av leden,  
säger Ola Bergqvist.

Ola Berqvist

Lars Berg-
stedt Rock

Ytterstvallen är en av platserna längs Post-Johans led. Leden går från Undersåkers station och passerar alla byar i Södra Årefjällen. Foto: Taigaphoto.se

Det här arbetet gynnar 
bygdens utveckling  
och kan skapa jobb  
i Södra Årefjällen.

Håkan 
Persson

LEDUTVECKLING
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Foto: Taigaphoto.se

CORONAPANDEMIN KASTADE snabbt om res-
andet i världen. Istället för utlandssemestern valde 
många svenskar en hemester i de svenska fjällen. 
Det säger Mats Forslund, som fram tills nyligen  
var vd på Jämtland Härjedalen Turism som är en 
samverkansplattform för besöksnäringen i Jämt-
land och Härjedalen.  

– Corona var som att dra ur en propp för fjäll- 
turismen. Folk valde bort att åka utomlands och 
många åkte till fjällen istället. Men egentligen  
har vi under flera år sett ett ökat intresse för fjäll-
semester. Det gäller även på sommaren med ett 
ökat intresse för vandring och cykling, säger  
Mats Forslund som även har stor erfarenhet av  
att arbeta med turismfrågor på nationell nivå. 

Jämtland Härjedalen Turism gör återkom-
mande undersökningar med slumpvis utvalda 
svenskar kring deras kännedom och efterfrågan 
på att besöka Jämtland och Härjedalen. Den 

senaste undersökningen genomfördes i maj 2020 
och den visar på en positiv bild av regionen.  
Undersökningen bekräftar också bilden av att det 
är naturen som lockar besökare till Jämtland. 

– Sen handlar det naturligtvis om att folk vill 
kunna vara i den här naturen, göra trevliga  
aktiviteter och få nya upplevelser.

Jämtland Härjedalen Turism ser också att det 
finns ett ökande intresse bland besökare att ta del 
av bygdens kultur under fjällsemestern, vilket är 
en trend som även syns på många andra håll. Det 
kan exempelvis handla om att besökare är  
intresserade av att lära sig mer om samernas  
historia, fäbodkultur eller lokala mattraditioner.  
Mats Forslund konstaterar att turister efterfrågar 
ett bredare utbud av upp levelser under semestern.

– Det vi har märkt är att man vill fylla sin  
vistelse med lite mer än bara åka så fort som  

möjligt i längdspåret eller utför en backe. Turister 
vill ha något mer med sig hem. Man vill gärna 
lära sig något och nästan känna sig som en bättre 
människa när man kommer hem från semestern. 

Han påpekar att det finns mycket utvecklings-
potential kring det här området. Som exempel 
skulle besöksnäringen kunna arbeta mer med att 
utveckla kurser inom olika områden, exempelvis 
timring, vandring eller naturnära frågor. 

– Sådant har förstås funnits tidigare också,  
men vi har förstått att det blir mer efterfrågan på 
någon form av lärande som knyter an till platser. 
Folk vill helt enkelt få en bättre förståelse för  
platsen de besöker och människorna de möter.

En annan faktor som påverkar besöksnäringen  
i fjällen är att klimat och hållbarhet har blivit 
viktigare för många konsumenter. Det har å ena 
sidan bidragit till ökat besökstryck i fjällen, när 
allt fler väljer bort långa flygsemestrar. Samtidigt 
har efterfrågan på tågsemester till fjällen och 
andra orter ökat under senare år.   

Mats Forslund säger att konsumenternas ökade 

medvetenhet kring hållbarhet har lett till att  
förväntningarna på besöksmålen ökar. Utveck-
lingen har under flera år märkts genom krav på 
olika typer av certifieringar från konferensköpare 
och andra större beställare.

– Det har blivit en allt viktigare 
framgångsfaktor. Besöks näringen 
måste kunna berätta och beskriva 
på ett trevligt och förtroende-
skapande sätt hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Det är viktigt att man kan  
berätta, visa och har referenser till påståenden.  
Annars är risken att kunden väljer något annat. 

Mats Forslund menar att de ökade förväntning-
arna kring hållbarhet i allt större utsträckning 
smittat av sig på familjer och individnivå även om 
de kanske inte efterfrågar certifieringar specifikt. 

– Om du inte kan visa för gästen att du har 
gjort så gott du kan för att göra det möjligt att 
resa, bo och äta på ett hållbart sätt är det allt fler 
turister som väljer att åka någon annanstans. 
Gästens egen vilja att ta ansvar och göra rätt är en 
viktig sak att ta hänsyn till, säger Mats Forslund.

Intresset för fjällsemester växer. Mats Forslund som har lett Jämtland Härjedalen 
Turism i 14 år menar att det är naturen som lockar mest med Jämtland. Men på 
senare tid har gastronomi, kulturupplevelser och hållbarhet fått en ökad betydelse. 

Mats Forslund

Man vill nästan känna sig 
som en bättre människa 
när man kommer hem  
från semestern.

Ökad efterfrågan på hållbara  semesterupplevelser i fjällen 

TRENDSPANING
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FÖR ATT FÅ GENOMSLAG för en nylanserad  
reseanledning, i stil med Post-Johans led, krävs 
ett uthålligt arbete över flera år. Det säger Putte 
Eby, besöks näringsstrateg på Östersunds kommun 
och projektledare för S:t Olavsleden.

– Forskning visar att det tar ungefär sju år att 
sätta en reseanledning på kartan. Men med tanke 
på sociala medier kan det också ta kortare tid 
idag, säger Putte Eby.

S:t Olavsleden sträcker sig från Sundsvall till 
Trondheim. 2012 inleddes arbetet med att nylan-
sera leden. Återlanseringen skedde i september 
2013 och den första riktiga vandringssäsongen 
var sommaren 2014. 

Sommaren 2019 kom vandrare från 46 nationer 
till S:t Olavsleden. Förväntningar var höga på att 
det riktigt stora genomslaget skulle ske sommaren 
2020 – på pricken sju år efter att projektet inletts. 
Trafiken i sociala medier under försäsongen tydde 
på att målet skulle nås, men coronapandemin 
ledde till att besökarantalet inte riktigt nådde 
förväntningarna. 

– Det blev inte riktigt det genomslag vi hade 
hoppats på, så nu hoppas vi att det blir ännu bättre 
år 2021, säger Putte Eby. 

När Putte Eby säger att det tar sju år att sätta en 
reseanledning på kartan är ett viktigt budskap 
att det krävs uthållighet även om resultaten inte 
kommer direkt. I fallet med S:t Olavsleden har det 
krävts återkommande ansökningar av projektstöd 
för att kunna arbeta vidare med utveckling och 
marknadsföring. Putte Eby påpekar att någon  
eller några personer måste vara drivande i att 
skriva projektansökningar och se till att arbetet 
hålls igång.

– Det gäller att ha en idé och en vision. Någon 
eller några behöver vara visionärer och sen gäller 
det att man orkar dra i projekten och håller ut. 
Annars blir det inget resultat. Har man ambi-
tionen att skapa en reseanledning måste man  
ha ett längre perspektiv och uthålligt arbete.

Putte Eby menar också att det är väldigt viktigt 
att fokusera på att berätta en historia om resmålet, 
både i marknadsföring och genom information 
längs lederna. I fallet med S:t Olavsleden har det 
tidigare funnits projekt för att skapa intresse för 
samma sträcka, men de lyfte aldrig riktigt.  
En förklaring är enligt Putte Eby att det tidigare 
saknats en stark historia. Inför nylanseringen 
2013 beslutades att inspiration skulle hämtas från 
den spanska pilgrimsvandringen Camino de  
Santiago. Det ledde till att S:t Olavsleden lanse-
rades som en pilgrimsvandring.

– Pratar vi vandring och turism finns det 
många vandringsleder i världen som är jätte-
häftiga och roliga. Konkurrensen är mördande. 
Då gäller det att ha en bra story. S:t Olavsleden 
handlar om att du går  
i S:t Olavs fotspår – fot-
spåren efter ett helgon. 
Det är en ball story även 
om man inte är religiös, 
säger Putte Eby. 

Putte Eby påpekar att hela projektet med  
S:t Olavsleden står och faller med historien. För 
projektet i Södra Årefjällen menar Putte Eby att 
det är viktigt att arbeta med berättelsen om att 
vandringen går i Post-Johans fotspår – annars  
blir det som vilken vandringsled som helst. 

– Hälften ska vara sant och hälften behöver 
inte vara sant. Det är det som kallas storytelling, 
man måste våga småljuga lite för att bygga en bra 
historia, säger Putte Eby. 

Även om S:t Olavsleden är en vandring i ett 
helgons fotspår påpekar Putte Eby att projektet 
varken handlar om kultur eller religion i första 
hand. Det handlar om landsbygdsutveckling och 
att få fler turister till Bräcke och Krokom.   

– Det är inga jättevolymer än, men om det kom-
mer 700-800 fler vandrare är det trots allt så många 
som går fyra veckor. Det blir trots all rätt många 
gästnätter, säger Putte Eby.

För att lyckas med att sätta en ny reseanledning på kartan krävs ett uthålligt 
arbete och en bra berättelse. Det säger besöksnäringsstrategen Putte Eby som  
var med och nylanserade S:t Olavsleden för sju år sedan.

Putte Eby vid S:t Olavsledens återinvigning utanför Nidarosdomen i Trondheim år 2013.  Foto: St Olavsleden

Hållands stavkyrka är ett av alla utflyktsmål längs S:t Olavsleden. Flera S:t Olavs-källor finns längs leden.  Foto: Taigaphoto.se

Sju år för att sätta en ny 
reseanledning på kartan

Någon eller några behöver 
vara visionärer och sen 
gäller det att man orkar dra 
i projekten och håller ut. 
Annars blir det inget resultat.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG
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Fjällmaraton
Maratonleden som går 
över fyra fjälltoppar 

mellan Vålådalen och Trille- 
vallen är ett av loppen under  
den årliga löpartävlingen 
Fjällmaratonveckan. Men 
leden är skyltad  och öppen 
året om, med möjlighet till 
officiell tidtagning för att 
tävla mot andra deltagare.

Fiske på Ottsjön
För den som vill testa 
fiskelyckan bjuder 

Ottsjön på bra fiske från 
båt, land och vintertid 
pimpling på isen. Med 
lite tur kanske en röding 
eller öring fastnar på 
kroken. För fiskefantasten 
rekommenderas även 
flugfiske i Storån eller Vålån.

Utför i Trillevallen
Skidanläggningen  
i Trillevallen bjuder 

på lift- och pistsystem men 
även ett stort utbud av 
preparerade skidspår. 
Med de 21 nedfarterna från 
Välliste kan alla i familjen 
hitta sin favoritbacke.
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Konst(ig)stigen för 
hela familjen

Upp mot Renfjället 
finns Konst(ig)stigen 

som bjuder på ett stort 
utbud av konstverk utförda 
av barn, amatörer och 
etablerade konstnärer. På 
denna tur som är perfekt 
för barnfamiljer finns även 
material för att måla själv.  
I Edsåsdalen finns flera andra 
lätta turer såsom Sagostigen 
och Historievandringen.

12
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Några exempel på  
fjällupplevelser 
nära byarna.

Skidtur mellan byarna
Årefjällsleden slingrar 
sig genom byarna  

i Södra Årefjällen. Den har  
i stort sätt samma dragning 
som Årefjällsloppet, en 
skidtävling mellan Vålådalen 
och Edsåsdalen. Nytt för i år 
är att Årefjällsleden sträcker 
sig hela vägen fram till 
tågstationen i Undersåker. 

14

Skidpremiär i oktober
Redan i oktober varje 
år öppnar Vålådalen 

sina internationellt kända 
och välpreparerade längd- 
spår. Spåren lockar både 
motionärer och eliten, med 
svenska längdlandslaget 
som återkommande gäster. 

3

En vandring genom 
Vallbos historia

Med start vid platsen 
där Lappkungen en 

gång bodde passerar den 
drygt fyra kilometer långa 
stigen förbi kapellet i Vallbo 
och flera andra historiska 
platser. Natur- och kultur-
stigen bjuder på information 
och berättelser om Vallbos 
växter, djur och historia.

4

Naturum Vålådalen
På Naturum finns 
utställningar om  

djur, natur och människor  
i Vålådalens naturreservat. 
Naturum arrangerar även 
aktiviteter och guidade turer 
både sommar- och vintertid.

2

Gå över Ridvadet 
För den som vill gå 
på vatten kan man ta 

en tur över Sveriges längsta 
naturliga ridvad som går 
över Ottsjön. 

6

Ro över Hensjön 
Hensjön är inte bara 
lättillgänglig utan 

även sagolikt vacker. Här 
finns möjlighet att hyra båt 
och ro över sjön och att 
prova fiskelyckan.

13

Rida på islandshästar
Åre Ridcenter i Ottsjö 
erbjuder äventyr 

till fjälls på islandshäst. 
Rid turen sker i naturskön 
och tuff fjällterräng genom 
skogar och fäbodvallar. 
Sommartid erbjuds även 
turer som sträcker sig över 
flera dagar.

8

Gå in på  fjallupplevelser.com 
för att hitta flera tips om

aktiviteter, spår och leder 
i Södra Årefjällen

Skridskor på Ottsjön 
Ottsjön är en magiskt 
vacker skridskosjö 

med mäktiga Ottfjället som 
sträcker sig som en fond  
i söder. Här brukar det vara 
åkbart tidigt på säsongen. 
Skridskofantaster hittar 
även bra is på Nulltjärn  
i Vålådalen.

9

Blommor och kultur 
runt Vällistetoppen 

Efter en hyffsat kort 
men brant stigning 

upp på toppen av Välliste 
kommer belöningen med 
storslagna vyer och en 
vacker flora. Runt midsom-
mar finns chans att hitta 
ovanliga fjällväxter.

11

Paddla på Ottsjön
Ottsjön bjuder på en 
paddlingsupplevelse 

utöver det vanliga, med sitt 
kristallklara vatten och de 
mäktiga fjälltoppar som  
omringar sjön. Fjällkajak-
center erbjuder uthyrning av 
kajaker och guidade turer 
om man vill lära sig paddla. 

5
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NÄR DU KLIVER IN I välkomstcentret vid tågsta-
tionen ska du mötas av doften av nybakat bröd, 
nybryggt kaffe och ett välkomnande leende. Om 
du behöver vänta in bussen eller har en stund över 
ska känslan vara att det är helt rätt plats att landa 
på en stund. Det ska helt enkelt vara en trivsam 
samlingsplats som lyfter fjällupplevelsen för såväl 
besökare som lokalboende. 

Så ser målbilden ut för det nya välkomstcentret 
vid Undersåkers station berättar Cecilia Lind,  
vd på Trillevallen och styrelseledamot i Södra 
Årefjällen ekonomisk förening.  

– Välkomstcentret är det första och sista som 
besökare upplever om de reser med tåget, vilket vi 
jobbar för att fler ska välja. Det är också en viktig 
knutpunkt för lokalboende som pendlar till andra 
orter för jobb eller skola. Därför prioriterar vi att 
utveckla välkomstcentret till en trevlig samlings-
plats, säger Cecilia Lind. 

Egentligen finns redan välkomstcentret idag. 
Tanken är att det befintliga stationshuset ska  
rustas upp och anpassas till att bli Södra Årefjäl-
lens välkomstcenter. Huset ägs sedan ett par år 
tillbaka av den före detta elitåkaren inom friskid-
åkning Henrik Windstedt och kompisen Björn 

Enderberg. De är positiva till idén om att ge ett 
nytt liv till stationshuset som invigdes 1882. 

– När vi köpte stationshuset hade vi en idé om 
att utveckla det. Därför tycker vi att det är roligt 
att kunna haka på det utvecklingsarbete som drivs 
här i Södra Årefjällen, säger Henrik Windstedt.

Han säger att förhoppningen är att kunna 
inleda arbetet med att rusta upp stationen redan 
under de kommande månaderna.   

Välkomstcentret är en central del i arbetet med 
Vision 2030 eftersom det knyter ihop och möjlig-
gör flera olika utvecklingsområden, alltifrån sam-
ordning av transporter till ledutveckling. Tanken 
är att det ska bli en plats där lokalbefolkning och 
besökare ska kunna vänta på bussen eller tåget, 
men även ses över en fika eller hitta information 
inför turen i Södra Årefjällen.  

– Först och främst handlar det om att uppfylla 
basala grundbehov som tillgång till värme och 
toalett. Men det är även prioriterat att jobba med 
åtgärder för att skapa en välkomnande, inspire-
rande och trygg känsla, säger Sofia Sundström 
som har fått i uppgift att samordna utvecklings-
arbetet med välkomst centret. 

Välkomnande knutpunkt 
med doft av nybakat bröd 
En central del i arbetet med Vision 2030 är att etablera ett välkomstcenter  
vid tågstationen i Undersåker. Tanken är att välkomstcentret ska ha flera olika 
funktioner och bli en viktig samlingsplats för både besökare och lokalboende. 
Planen är att rusta upp det befintliga stationshuset redan under 2021.  

Maja Olsson planerar att flytta sitt prisbelönta bageri till välkomstcentret vid stationshuset.  Foto: Karin Sundemo 

Henrik 
Windstedt

Björn 
Enderberg

Välkomstcentret har många funktioner att fylla
n Turistinformation. Redan vid 
ankomsten ska besökare kunna få  
all den information som de ännu  
inte lyckats få tag på inför resan.  
Det kan exempelvis handla om hur de 
förflyttar sig inom Södra Årefjällen, 
vilka leder som finns i bygden eller  
hur de ska bete sig under vandringen 
för att minska risken för slitage  
på naturen. 

n Hämta ut utrusning. För den 
som är intresserade av att hyra ska 
det vara möjligt att hämta ut och 
lämna utrustning eller kläder vid 
välkomstcentret. Det kan exempelvis 
handla om kläder för vandring, 
hyrskidor, en cykel för transporter 
eller en rullstol som är anpassad för 
fjällmiljö. På så vis blir det lättare 
för besökare att påbörja och avsluta 

sin resa vid tågstationen. Genom att 
öka möjligheten att hyra kläder och 
utrusning blir fjällen tillgänglig för fler 
utan att bidra till onödig konsumtion.  
n Väntrum och mötesplats. 
Välkomstcentret har en viktig funktion 
i att vara en trevlig plats att vänta in 
vidare transporter med det lokala 
transportsystemet. Men det har också 
en funktion som en ny samlingsplats 

för boende och besökare. Ett trivsamt 
café är en viktig pusselbit för att skapa 
en mysig och välkomnande atmosfär. 
n Försäljning av lokala varor. 
Eftersom välkomstcentret är den 
första och sista platsen som många 
besökare kommer uppleva är det 
en bra plats för att sälja lokala 
matvaror och annat hantverk. Som 
exempel tittar Södra Årefjällen 

ekonomisk förening på möjligheterna 
att kunna sälja matpaket med ett 
urval av lokalproducerade matvaror. 
Välkomstcentret är också en lämplig 
plats för marknadsföring av kurser, 
guidade turer eller andra aktiviteter  
och tjänster.
n Utlämningsplats för paket. En idé 
 är att välkomstcentret och närligg- 
ande hus ska vara en knutpunkt  

för omlastning av varor, vilket  
skulle förbättra varuleveranserna 
i Södra Årefjällen. Det finns en 
förhoppning om att privatpersoner  
på sikt ska kunna hämta ut paket  
vid välkomstcentret, och att det 
ska bli en omlastningsplats för 
lokalproducerade livsmedel som 
sedan kan samdistribueras för vidare 
transport till byarna i Södra Årefjällen. 

Läs vidare på nästa uppslag 

SAMLINGSPLATS



20 Södra Årefjällen ekonomisk förening www.sodraarefjallen.se  21

Som exempel nämner hon behovet av att ha 
fysisk bemanning i välkomstcentret i så stor  
utsträckning som möjligt. På så vis blir det även 
en form av turistbyrå där besökare kan få hjälp  
att boka lokaltransporter, lära sig om vandrings-
leder eller få andra tips som kan förgylla deras 
besök. 

Under kvällar och andra tider, då det kan vara 
svårt att bemanna välkomstcentret, är det ändå 
viktigt att det är möjligt att komma in för den 
som behöver värma sig eller gå på toaletten. Sofia 
Sundström säger att smarta, digitala lösningar 
kan användas för att skapa en välkomnande  
känsla även när det inte finns möjlighet att  
bemanna välkomstcentret.

För att skapa en mysig atmosfär är planen att  
ett bageri ska inrymmas i lokalerna, som i sig själv 
blir en anledning att besöka välkomstcentret. 

Diskussioner pågår med Maja Olsson om att hon 
ska flytta sitt prisbelönta bageri till stationen.  
Idag driver hon Majas Skafferi tillsammans med 
sin sambo i källaren på Ica Strandbergs som ligger 
ett stenkast från tågstationen. Men behovet av 
större lokaler och nyfikenheten på att få möta 
kunderna lockar Maja Olsson till det nya  
välkomstcentret.  

– Det känns både viktigt och kul att det skapas 
en ny samlingspunkt här i Undersåker. Det nya 
välkomstcentret kan bli en viktig plats för sociala 
kontakter mellan lokalbefolkning och gäster. Det 
känns roligt att kunna vara med i den utvecklingen, 
säger Maja Olsson.  

Det pågår också diskussioner med en frisör 
om att flytta in i lokalerna. Tanken är att erbjuda 
fler lokala företagare möjligheten att sälja och 
marknadsföra sina tjänster eller produkter i väl-
komstcentret. Det kan antingen ske genom att de 

”Jag klev av tåget vid Undersåker för 25 år sedan och fastnade här”, säger Karin Ericson som arbetar med Vision 2030 och själv började              sin resa i Södra Årefjällen vid tågstationen. Foto: Fjällfotografen

hyr egna lokaler eller genom att de exponeras i en 
form av delad butiksyta – ett så kallat showroom. 
Syftet är både att höja besökarnas upplevelse och 
att stimulera till att turister spenderar mer pengar 
som stannar hos företagare i bygden.  

Även om välkomstcentret kan bidra till nya  
affärer och effektivisera transporter påpekar 
Cecilia Lind, från Södra Årefjällen ekonomisk 
förening, att det även finns mjuka värden som är 
minst lika viktiga. 

– För många som bor i Södra Årefjällen är 
bilutflykten till mataffären en viktig del i vardagen 
eftersom det är en plats där vi stöter på vänner och 
bekanta. Men om vi förändrar våra beteenden och 
resmönster kanske det förändras. Då kan välkomst-
centret bli en viktig plats för spontana möten mel-
lan boende och besökare – vilket kanske egent ligen 
är den största vinsten med välkomstcentret. 

DIGITALISERING ÄR EN löpande tråd genom 
flera av projekten inom Vision 2030. Ett av de 
områden där det är särskilt tydligt är arbetet att 
utveckla den information som besökare kan ta del 
av redan innan de har anlänt till Södra Årefjällen.   

– Vår utgångspunkt är att resan till Södra 
Årefjällen börjar hemma i soffan. Vi vet att många 
besökare har särskilt stora behov och intresse  
av att planera sin resa i förväg, säger Per-Ivar 
Persson, projekt ledare för Vision 2030. 

En milstolpe i det här arbetet kom för några år 
sedan när föreningens led- och spår guide lanse-
rades i en digital version på fjallupplevelser.com. 
Genom att arbeta mer digitalt och utvidga guiden 
till en portal med mer information finns nu större 
möjlig heter att erbjuda besökare all den informa-
tion som de kan behöva inför och under resan. 

– Till exempel kan besökarna hitta information 
om vilka längdskidsspår som är pist ade i realtid. 
Vi vill utveckla det här vidare genom att under 
sommartid exempelvis ha aktuell information  
om hur blöta lederna är för att minska risken 
för naturslitage. En annan idé är att publicera 
varningar om pågående älgjakt och renkalvning, 
säger Per-Ivar Persson. 

Sofia Sundström som är samordnare för arbetet 
med välkomstcentret har en bakgrund som kon-
sult inom digital strategi kopplat till hållbarhet. 
Hon säger att det ofta kan vara en fördel att tänka 
in digitala lösningar och kanaler i konceptutveck-
lingen för att skapa en mer hållbar turism.

– Beteendeförändringar är en viktig del i en 
hållbar omställning, oavsett om det handlar om 
transporter eller att minska på onödig konsum-
tion genom att hyra kläder som man använder 
sällan. Där kan vi hjälpa våra besökare i rätt 
riktning genom att utveckla smarta koncept för 
att de tidigt ska få tydlig information om hur de 
kan besöka Södra Årefjällen på ett så hållbart sätt 
som möjligt, säger Sofia Sundström. 

Resan till Södra 
Årefjällen börjar 
hemma i soffan

Sofia 
Sundström

Genom att förbättra den information 
som gäster kan få inför resan vill Södra 
Årefjällen ekonomisk förening underlätta 
medvetna och hållbara val.

Cecilia Lind

SAMLINGSPLATS
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Tillgänglighet för alla – viktig  faktor i allt utvecklingsarbete

FORSKNING VISAR ATT naturen har flera positiva 
effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. 
Naturen kan vara en plats både för avkoppling 
och fysisk aktivitet. Kanske tänker du också på 
naturen som en ofta lättillgänglig plats, men för 
många individer är det inte alltid så enkelt. 

– Ungefär 1,9 miljoner svenskar har någon 
form av funktionsnedsättning. Det inkluderar allt 
från rullstolsburna personer till människor med 
nedsatt syn eller läsförmåga. För de här individerna 
kan hinder och utmaningar som är överkomliga 
för de flesta istället innebära ett betydande pro-
blem, säger Nannie Fredrikson, som är expert på 
tillgänglighet i naturen. 

En viktig del av arbetet med Vision 2030 är att 
all utveckling ska ske med hänsyn till människors 
olika behov och möjligheter. 

– Det är viktigt för oss att alla människor,  
oavsett behov, ska kunna njuta av Södra Årefjällen. 
För besöksnäringen ser vi också att det är en 
affärsmöjlighet att tillgängliggöra vår bygd för en 
större målgrupp, säger Per-Ivar Persson, projekt-
ledare för arbetet med Vision 2030. 

Under hösten har en projektgrupp inom Södra 
Årefjällen ekonomisk förening påbörjat arbetet 
med tillgänglighetsanpassning av hemsida, leder, 
aktiviteter och boenden. Nannie Fredrikson, som 
är utbildad fjällguide och byggnadsingenjör, har 
rekryterats till projektgruppen för att bidra med 
kompetens. Hon har sedan flera år arbetat med 
tillgänglighetsanpassning av natur och friluftsliv 
genom utbildningar, workshops och platsbesök. 

– Det är väldigt inspirerande att vara med i det 

här projektet. Jag skulle vilja påstå att det är unikt 
att Södra Årefjällen har satt tillgänglighet för per-
soner med funktionsnedsättningar så pass centralt 
i sitt utvecklingsarbete, säger Nannie Fredrikson. 

Arbetet har inledningsvis fokuserat på att 
identifiera platser i Södra Årefjällen där tillgäng-
ligheten kan förbättras, utan stora insatser och 
kostnader. Det handlar exempelvis om vandrings-
leder, tänkbara utflyktsmål och aktiviteter som 
exempelvis kajakpaddling. 

Förutom att undanröja olika fysiska hinder är 
det viktigt att förbättra möjligheterna att besöka 
en tillgänglighetsanpassad toalett eller vindskydd 
om vädret slår om. Det är också nödvändigt att 
förbättra skyltning längs leder och tillgången på 
information inför resan.   

– Människor som har en funktionsnedsättning 
har ett stort behov av att redan innan resan få 
bra och tydlig information om platserna de ska 
besöka. Det underlättar för planering och förbere-
delser vilket är extra viktigt om man har särskilda 
behov, säger Nannie Fredrikson. 

En annan viktig del i projektet är att ta fram en 
kategorisering som ska kunna användas som ett 
märkningssystem för hur tillgängliga olika platser 
är. Syftet är att besökare på förhand ska kunna 
skapa sig en bild av om leden eller platsen är möjlig 
att besöka utifrån de individuella förutsättningarna. 

Ett annat syfte med märkningssystemet är att 
sprida kunskap internt för utvecklingen av Södra 
Årefjällen. Tanken är att märkningen ska kom-
pletteras med en guide som sprids internt. På 
så vis kan tillgänglighetsanpassning få en ökad 
prioritet när leder inventeras, samt vid utveckling 
av aktiviteter och upprustning av boendeanlägg-
ningar. 

– Vi har lärt oss jättemycket av Nannie. En 
viktig lärdom är att arbetet med tillgänglighets-
anpassning oftast inte behöver vara särskilt  
komplicerat. Men det är viktigt att hela tiden ha 
med det perspektivet för att förstå vilka hinder 
som människor med olika behov möter, säger  
Ola Bergqvist som är med i projektgruppen.

Tillgänglighetsexperten Nannie Fredrikson sitter i rullstol men låter inte det hindra henne från att njuta av naturen.  Foto Thomas Öberg/Natur i Norr Platåkåtan är en av de platser som relativt enkelt kan tillgänglighetsanpassas. Foto: Taigaphoto.se

En betydande del av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning.  
Allt utvecklingsarbete inom Vision 2030 görs med hänsyn till människors olika 
behov och möjligheter. Därför har ett projekt för att öka kunskapen och hitta 
möjligheter för ökad tillgänglighetsanpassning prioriterats inledningsvis.  

miljoner 
svenskar, på 
ett ungefär, 
har någon 
form av 
funktions-
nedsättning.

1,91,9

Per-Ivar 
Persson

OLIKA MÖJLIGHETER
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Ledavgift för ekonomisk      hållbarhet

REDAN MED DAGENS besöksnivåer i Södra  
Årefjällen uppstår naturslitage på flera platser, 
vilket skapar ett behov av att utveckla arbetet  
med naturvård. Därför planerar Södra Årefjällen 
ekonomisk förening att införa en avgift för hela 
led- och spårsystemet. På vintern kommer avgif-
ten vara obligatorisk men på sommaren kommer 
den vara frivillig av juridiska skäl. 

– Det här handlar inte om att vi vill göra vinst på 
naturen, utan vi vill skapa en trygg och långsiktig 
finansiering för naturskyddsåtgärder och för att 
hålla markägare skadelösa. De pengar som idag 
kommer in via skatter räcker långt ifrån till för 
att skydda naturen tillräckligt, säger Jonas Ågren, 

ordförande för Södra Årefjällen ekonomisk  
förening och föreningens nystartade ledbolag.

Införandet av obligatoriska ledavgifter har 
diskuterats på flera orter runtom i Sverige under 
senare år. Det är en omtvistad fråga eftersom 
ledavgifterna strider mot allemansrätten. Men  
det tycks finnas ett ökat stöd för avgifter inom 
yngre åldersgrupper. Det visar i varje fall en  
utredning om finansiering av leder i fjällmiljö 
som turismforskningscentrumet Etour genomför-
de på uppdrag av Naturvårdsverket under 2018. 

– Även i Södra Årefjällen har vi märkt att  
den yngre generationen i större utsträckning 
är beredda att betala för att naturen ska vara 

tillgänglig. Om vi inte tar hand om naturen i den 
omfattning som behövs finns det en risk att opini-
onen mot allemansrätten ökar, säger Jonas Ågren 
som även är vd för Vålådalens Fjällstation. 

Tanken är att ledavgifterna ska motiveras genom 
ökad service i området. Det handlar exempelvis 
om att öka tillgången till toaletter och avfalls-
hantering. Den typen av åtgärder ska tillsammans 
med informationsaktiviteter bidra till ett förebyg-
gande arbete för att skydda naturen. Alla intäkter 
från led- och spåravgifterna kommer öronmärkas 
för den här typen av åtgärder samt för natur-
skydd, kompensation till markägare och annan 
ledutveckling såsom tillgänglighetsanpassning. 

– Vår förhoppning är att få ett brett stöd för den 
här utvecklingen som vi vill göra tillsammans med 
alla som bor i Södra Årefjällen, säger Jonas Ågren. 

För att kunna höja kvaliteten på och servicen längs lederna i Södra Årefjällen behövs 
ledavgifter. Genom ledavgifter kommer alla som använder lederna bidra till bättre 
tillgänglighet, naturvård, kompensation till markägare och annan ledutveckling.

Redan idag tas spåravgift ut vintertid på vissa leder, men planen är att avgift ska införas på alla preparerade leder i Södra Årefjällen. Foto: Taigaphoto.se

De pengar 
som idag 
kommer in 
via skatter 
räcker 
långt ifrån 
till för att 
skydda 
naturen.

SEDAN LÄNGE HAR DET funnits ett starkt ideellt 
engagemang i Södra Årefjällen. Flera föreningar 
och lokalboende har genom åren bidragit med 
ideellt arbete för att utveckla och förvalta lederna 
i området. En person som har utmärkt sig för sitt 
engagemang är Marie Strömbeck från Vålådalen. 
Bara under det senaste året har hon spenderat 400 
ideella timmar på att kvalitetssäkra leder i området. 

– Jag är ute på våra skidspår och vandringsleder 
nästan varje dag och har alltid med mig verktyg. 
Det finns alltid saker att åtgärda som fallna träd, 
stolpar som fått en smäll av en älg eller behov av 
extra vägvisare längs leden, säger Marie Strömbeck. 

Södra Årefjällen ekonomisk förening satsar nu 
på att stärka det ideella arbetet i bygden genom 
det nya ledbolaget. Marie Strömbeck kommer 
tillsammans med Lars Bergstedt Rock från Trille-
vallen få ansvar för att utveckla volontärverk-
samheten genom att planera, arbetsleda och stötta 
volontärarbetare i olika projekt. 

– Det känns väldigt roligt att föreningen nu  
satsar att stötta det ideella arbetet genom att 
tillföra resurser. Vi hoppas kunna utveckla och 
stärka det ideella arbetet och visa fler i bygden att 
det är ett roligt sätt att vara i naturen och hitta 
gemenskap, säger Claes Hedlund som är volontär-
ledare i Ottsjö och styrelseledamot i Södra Åre-
fjällen ekonomisk förening.  

Föreningen har genom åren fått en del ekono-
miskt stöd för olika utvecklingsprojekt genom 
Leader som är ett EU-initiativ för landsbygds-
utveckling. Leader bygger på en speciell metod 
som handlar om att samla den privata, offentliga 
och ideella sektorn i partnerskap för bygdens 
utveckling. 

– Ideella krafter är ovärderliga för att kunna 
förverkliga Vision 2030. Det ideella arbetet gör 
det möjligt för oss att få ta del av stöd från Leader 
och EU, säger Per-Ivar Persson som är projekt-
ledare för Vision 2030. 

Satsning för att 
stärka det ideella 
engagemanget
Ideellt arbete har under en lång tid 
varit viktigt för ledutvecklingen i Södra 
Årefjällen. Nu inleds en satsning för att 
utveckla volontärverksamheten.

Marie 
Strömbeck 

 Claes 
Hedlund

FINANSIERING
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Transportsystem för 
minskat bilberoende

UR KLIMATSYNPUNKT ÄR transporter en av 
de största utmaningarna för Södra Årefjällen. 
Liksom för många andra orter på landsbygden 
går kollektivtrafiken sällan. Följden blir att 
lokal befolkningen och besökare tenderar att vara 
beroende av bilen. Besökarnas långväga bilresor 
genom landet är en betydande del av den klimat-
påverkan som besöksnäringen ger upphov till.   

– Vi vill underlätta för våra gäster att resa hit 
med tåg. Då är det viktigt att det finns bra möjlig-
heter att förflytta sig när gästerna väl är här. När 
intresset för att resa med tåg ökar riskerar vi dess-
utom att tappa potentiella kunder om vi inte kan 
erbjuda lokala transporter inom Södra Årefjällen, 
säger My Ernevi som driver Åre Fjällsätra och 
är styrelseledamot i Södra Årefjällen ekonomisk 
förening. 

Arbetet med att etablera ett lokalt transport-
system är därför en viktig del i arbetet med Vision 
2030. Målet är att hitta lösningar som funkar för 
både besökare och lokalboende. 

– Vår idé är att etablera nya transporttjänster 
genom att väga samman besökare och lokalbefolk-
ningens behov av resor. Det finns också behov av 
att transportera varor, och i framtiden även bagage 
åt besökare som vandrar mellan byarna. Vår vision 
är att samla de här behoven för att få till ett håll-
bart transportsystem, säger Jonas Ågren, vd och 
ägare av Vålådalens Fjällstation samt ordförande  
i Södra Årefjällen ekonomisk förening.

Arbetet med att utveckla ett nytt transportsystem 
tog fart under förra året. I februari 2020 lansera-
des en samåkningstjänst som hann testas i drygt 
en månad innan den sattes på paus på grund av 
coronapandemin. Som ett svar på kris läget lanse-
rades i stället en tjänst för hemleverans av varor 
och paket. 

Under sommaren lanserades Fjällupplevelse- 
bussen som gick tre turer per dag i en slinga  
mellan Åre, Undersåkers järnvägsstation och de 

olika byarna i Södra Årefjällen. Under sommaren 
åkte mer än 1 200 personer med bussen.

– En stor del av resorna var transferresor mellan 
tågstationen och boendeanläggningarna, men 
bussen användes även i viss utsträckning för  
dagsutflykter, säger Jonas Ågren. 

Bussen som rullade under sommaren har bytts 
ut mot taxi bussar som bokas genom samma 
system. Det har lett till att turerna under perioder 
har kunnat bära sig utan ekonomiskt tillskott, 
vilket är nödvändigt för att de anropsstyrda 
transporterna ska fungera i längden. 

Arbetet som Södra Årefjällen ekonomisk förening 
driver bidrog till att det nystartade bildelnings-
tjänsten E-go lanserades i Södra Årefjällen under 
hösten 2020. I E-gos bilpool erbjuds elbilar som 
kan hyras per timme eller dag med in- och utläm-
ning på flera platser i Södra Årefjällen och Åre. 

Hittills har arbetet med de nya transporttjänsterna 
finansierats med projektstöd från Leader. På så vis 
har tjänster kunnat testas, men i förlängningen är 
det viktigt att få till en långsiktigt hållbar finansie-
ring så att transportsystemet bär sig självt. 

För att ta projektet vidare arbetar Södra Åre-
fjällen ekonomisk förening tillsammans med 
det statliga forskningsinstitutet RISE, Research 
Institutes of Sweden. De har hjälpt till med att 
utvärdera det arbete som har genomförts och har 
tagit fram en färdplan för det fortsatta arbetet. 
Förhoppningen är att kunna få loss finansiering 
för att ta vidare arbetet genom ett större pilot-
projekt för hållbara transporter som kan stå som 
inspiration för andra liknande orter i landet.

– Det är inspirerande att det finns ett så stort 
engagemang i Södra Årefjällen. Nu behöver  
arbetet tas vidare till nästa nivå för att hitta 
affärsmodeller som är långsiktigt hållbara och 
transportlösningar som även funkar bra för 
lokalbefolkningen, säger Maria Schnurr, senior 
forskare inom mobilitet på RISE.

Nu går det att hyra elbil genom bilpoolen E-go. Foto: Taigaphoto.se Sedan i höstas kör Topptaxi Fjällupplevelse-bussen.

Fjällupplevelse-bussen hade mer än 1 200 bokningar under försöksperioden juni-september. Foto: Taigaphoto.se

Foto: Jeanette Fundin

Freelway-appen används för att boka och betala transporter
Freelway-appen används för bokning och 
betalning av transporter i Södra Årefjällen. 
I appen får man bland annat en överblick 
över alla turer med Fjällupplevelse-bussen, 
samt de resor som Länstrafiken kör. Appen 
har även använts för samåkningsresor, 
men denna del ligger på is tills vidare på 

grund av corona. Målet är att tjänsten för 
hemleveranser av varor och paket, samt 
ytterligare transporttjänster ska samlas 
i appen. Syftet är att erbjuda boende 
och besökare en lättillgänglig överblick 
över olika transportalternativ som finns 
tillgängliga i Södra Årefjällen.

Bristen på kollektivtrafik leder till att lokalbefolkningen och besökare tvingas in 
i ett bilberoende. För besöksnäringen är det också en affärsrisk att tågresenärer 
som vill resa med tåg väljer bort Södra Årefjällen. Därför är en central del i arbetet 
med Vision 2030 att etablera ett lokalt klimatsmart transportsystem.

Vi vill 
underlätta 
för  våra 
besökare 
att resa hit 
med tåg.

Jonas Ågren

My Ernevi

Maria Schnurr

KLIMATSMARTA TRANSPORTER
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Middag i restaurangen –  en höjdpunkt på dagen
Förädling av råvaror gör det möjligt att äta lokal mat hela året.  Foto: Taigaphoto.seVåtarv – oväntat gott från naturen.  Foto: Taigaphoto.se Nässelsoppa är nyttigt och kan produceras med vilt växande lokala nässlor.  Foto: Taigaphoto.se

Hembakat tunnbröd. Foto: Fjallfotografen.se

MATEN HAR BLIVIT en allt viktigare del av den 
upplevelse som gäster efterfrågar. Det finns en 
ökad förväntan på att den måltid som serveras 
ska vara tillagad från grunden av lokala råvaror. 
Restauranger behöver jobba kreativt med måltids-
utveckling för att kunna överraska besökare med 
nya smakupplevelser. Helst ska också måltidens 
historia, från jord till bord, berättas för gästen.  

– Vi behöver jobba med den lokala mattradi-
tionen på ett nytt sätt. Vi måste våga ändra 
traditionella recept så att de tilltalar dagens och 
framtidens gäster, säger Karin Ericson, projekt-
ledare för Södra Årefjällen ekonomisk förenings 
arbete för klimatsmart och lokal gastronomi som 
påbörjades i höstas.

Via projektet ska bygdens restauranger utveckla 
sitt arbete med att servera klimatsmarta måltider 
– med större andel lokalproducerade och vege-

tariska råvaror samt ett minskat matsvinn. 
– Jag intervjuade ett antal restauranger i områ-

det och de vill att projektet ska komma vidare så 
snart som möjligt. En viktig ingrediens som efter-
frågas är inspiration och kunskapslyft, exempelvis 
genom vidareutbildningar och att jobba med 
gemensam coach, säger Karin Ericson. 

Kompetenslyften kan exempelvis handla om 
hur restaurangerna på bästa sätt kan ta tillvara på 
råvaror för att minska matsvinnet. Ett konkret  
exempel är att lokalt odlade morötter kan levereras 
med blast och morotsblasten kan användas till 
pesto. Eftersom många gäster i Södra Årefjällen 
rör sig mycket på dagarna behövs ännu större 
kunskaper om hur man kan laga näringstäta 
måltider med större andel vilda, eller lokal - 
pro ducerade, vegetariska råvaror på tallriken. 

Flera restauranger i bygden önskar en gemen-
sam bemanning för kockar och kökspersonal. 
Tanken är att en del av personalen ska vara  
helårsanställd och kunna alternera mellan restau-
rangerna för att möta bemanningsbehoven under 
toppar och dalar. Det öppnar också möjligheter 
för affärsutveckling – där den gemensamma köks-
personalen, under perioder med färre besökare, 
kan förädla vilda eller lokalproducerade råvaror. 

– Jag ser fram emot den dag när våra gäster kan 
ringla björkolja, gjord på björklöv från fjällslutt-
ningarna och jämtländsk rybsolja, över en sallad 
där allt har plockats eller odlats i vårt närområde. 
Och vi stolt berättar historien bakom det goda 
som ligger på tallriken, säger Karin Ericson.

Receptet är att utveckla samarbetet med lokala 
råvaruproducenter i närområdet och i resten av 
Jämtland. Det handlar om att knyta närmare 
kontakter med odlare för att exempelvis under-
söka vilka mängder och till vilka priser de kan 
leverera råvaror till restaurangerna. Odlare och 

Gästers förväntningar kring den mat de äter under semestern ökar. Flera restauranger 
i Södra Årefjällen vill nu tillsammans utveckla en klimatsmart gastronomi. Målet är att 
restaurangerna ska få högsta betyg vad gäller smak, hälsa och påverkan på miljön.

Vi behöver 
jobba med 
den lokala 
mattradi - 
tionen på 
ett nytt 
sätt.

producenter behöver i sin tur veta vilka önskemål 
restaurangerna har.

För att öka användningen av lokala råvaror be-
hövs bättre distributionsmöjligheter, vilket Södra 
Årefjällen ekonomisk förening arbetar med inom 
projekten kring transporter. Dessutom behöver 
producenterna någon form av gemensamt beställ-
ningssystem – en ehandel – där kökschefer kan 
beställa från flera olika producenter samtidigt.

Projektet är ännu i uppstartsfasen. Södra Åre-
fjällen ekonomisk förening kommer arbeta vidare 
tillsammans med bygdens restauranger och lokala 
odlare för att skapa en hållbar kedja från jord till 
bord. Målet är att besökare ska ge restaurangerna 
i Södra Årefjällen högsta betyg för goda, klimat-
smarta och näringstäta måltider.

– Våra gäster ska känna att det finns en passion 
för naturen, miljön, hälsan och för vår lokala 
matkultur. Det ska avspeglas i ett hållbart  
mathantverk i Södra Årefjällen, säger My Ernevi  
som driver Åre Fjällsätra och är styrelseledamot  
i Södra Årefjällen ekonomisk förening. 

LOKALPRODUCERAD MAT
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ÅRE KOMMUN VÄXER så det knakar med en 
befolkningstillväxt som gått spikrakt upp under 
de senaste åren. Det gäller även Södra Årefjällen 
med Undersåker som har haft en stabil tillväxt 
under flera år.  

– Det är fantastiskt roligt att arbeta med inflytt 
och tillväxtfrågor i en kommun som Åre. Det 
finns en entreprenörsanda som verkar sprida sig 
och istället för att se en massa hinder ser man 
möjligheter, säger Mathias Magnusson, samord-
nare på Tillväxtenheten i Åre kommun.

Totalt bor det idag drygt 12 000 personer i Åre 
kommun, efter en årlig tillväxt på 2–3 procent 
under de fem senaste åren. Av dessa bor 1 145  
personer i Södra Årefjällen med Undersåker,  
varav knappt 500 personer bor i byarna söder  
om Indalsälven. Även i Södra Årefjällen med 
Unders åker har inflyttningen varit större än 
utflyttningen under de senaste åren.

Med utbredd skogsmark och vidsträckta 
fjällområden präglas bygden av besöksnäringen, 
framför allt under vinter- och sommarsäsong då 

det är full aktivitet i området. Men även om tu-
rismen är viktig för Södra Årefjällen syns många 
tecken på ett ökat intresse för att bo och verka 
i området även bland människor som arbetar i 
andra branscher.

En som nyligen beslutat sig för att flytta till Söd-
ra Årefjällen är den 36-årige entreprenören Carl 
Hörberg som har grundat och är vd för techbola-
get 84codes. Från hemmakontoret i Ottsjö leder 
Carl Hörberg sina 22 kolleger som är spridda 
över tre världsdelar för att kunna serva företagets 
kunder som finns i mer än 100 länder. 

– Det som framför allt lockade mig till att flytta 
till Södra Årefjällen är närheten till naturen. 
Eftersom det finns bra infrastruktur här med 
internetuppkoppling och närhet till annan service 
funkar det lika bra att driva företaget från fjäll-
stugan i Ottsjö som från Stockholm, London eller 
Shanghai, säger Carl Hörberg.   

Närheten till Åre, Östersund och Trondheim 
skapar förutsättningar för entreprenörskap bort-

En växande landsbygd med framåtanda
om besöksnäringen. Men Carl Hörberg lyfter även 
fram vikten av den lokala servicen som möjliggör 
en flexibel livsstil. Särskilt viktigt för detta är den 
lokala lanthandeln Ottsjöbua som har funnits  
i bygden under mer än 70 år. 

Ottsjöbua drivs av Lena och Peter Naleppa som 
är välkända ansikten för bygdens invånare och 
för återkommande gäster. För några år sedan tog 
de över butiken från Lenas pappa som har drivit 
den sedan 1958. Nu har förberedelserna inletts 
för överlämnande till nästa generation, som inom 
ett par år väntas ta över och driva vidare familje-
företaget.

– Det är roligt att min hembygd är så levande 
och att vi kan bidra till att fortsätta hålla den vid 
liv, säger Lena Naleppa.

Knappt ett år efter att Carl Hörberg flyttade till 
Södra Årefjällen har han engagerat sig som styrel-
seledamot i Södra Årefjällen ekonomisk förening. 

– Det finns en otrolig framåtanda här som 
är inspirerande att få vara en del av. Under det 
senaste året har jag träffat massor av eldsjälar och 
entreprenörer som arbetar för att förvalta det som 
har funnits här i generationer men även för att ta 
bygden in i framtiden, säger Carl Hörberg. 

Precis som kommunen i helhet är Södra Årefjällen en levande landsbygd fylld med 
framtidstro och entreprenörskap. Näringslivet präglas av besöksnäringen men bygden 
lockar i allt större utsträckning nya boende utan direkt koppling till turismen. 

Lanthandeln Ottsjöbua har drivits i flera generationer i familjen Göransson. Foto: Marcella Simms

DET FINNS MÅNGA exempel på turistorter som 
har sett en rejäl ökning av turister, utan att det ger 
särskilt positiv ekonomisk utveckling för orten. 
För att turismen ska vara socialt och ekonomiskt 
hållbar är det därför viktigt att besökarna spende-
rar pengar på plats. Det gäller även för Södra 
Årefjällen och därför är detta en central tanke 
bakom Vision 2030. 

– En viktig drivkraft till det här arbetet är att 
få fler gäster, men det är minst lika viktigt att 
besökarna lämnar mer pengar i bygden under sitt 
besök. En anledning till att vi vill locka turisterna 
att spendera mer tid närmare byarna är att vi ser 
att det skapar möjligheter för affärsutveckling, 
säger Cecilia Lind, vd på Trillevallen och styrelse-
ledamot i Södra Årefjällen ekonomisk förening. 

Som exempel nämner hon potentialen med att 
arbeta mer med aktiviteter och kurser av olika 
slag. En enkät som Naturvårdsverkets fjällsäker-
hetsråd genomförde sommaren 2020 visar att det 
kommer fler ovana besökare till fjällen. Många 
tycks vara väl utrustade men saknar tidigare 
erfarenheter om hur de ska bete sig i fjällen.  
Samtidigt visar trender inom turism att det finns 
en ökad efterfrågan bland besökare om att lära sig 
mer om platsen de är på. 

– Det finns möjligheter att jobba mer med att 
erbjuda kurser, guidningar och andra typer av  
aktiviteter. Med den gemensamma marknads-
föring som vi utvecklar inom Södra Årefjällen 
blir vi också bättre på att lyfta fram nya aktörer 
och erbjudanden, säger Cecilia Lind. 

Föreningens förhoppning är att arbetet med 
Vision 2030 ska skapa förutsättningar för att nya 
företag kan startas upp i bygden. 

– I slutändan handlar Vision 2030 om att öka 
möjligheten att verka och bo i Södra Årefjällen, 
säger Cecilia Lind. 

Möjlighet till  
affärsutveckling  
med fler turister  
nära byarna
Vision 2030 syftar inte primärt till att öka 
antalet besökare, utan snarare att öka 
lönsamheten från turismen och skapa 
förutsättningar för nya företag i bygden.

Carl Hörberg

LEVANDE LANDSBYGDS



Häng med i omställningen till Vision 2030
Besöksnäringen är en viktig motor för ekonomisk hållbarhet i Södra Årefjällen, liksom för 
Jämtland i stort. Den bidrar till att skapa möjligheter att bo och verka på landsbygden. 
Besöksnäringen är också en viktig del i arbetet med att förvalta och utveckla leder som  
gäster och lokalboende kan nyttja på ett ansvarsfullt sätt.

Södra Årefjällen ekonomisk förening samlar besöksnäringen, lokala företagare och 
föreningar i Södra Årefjällen med omnejd. Vi arbetar med att utveckla möjligheter att bo och 
besöka Södra Årefjällen på ett hållbart sätt. Föreningen har anor som sträcker sig tillbaka till 
1936. 

Grunden i föreningens utvecklingsarbete är Vision 2030. Visionen fokuserar på att utveckla 
en gemensam och hållbar ledförvaltning, samt att utveckla ett transportsystem som möjliggör 
hållbart resande för såväl boende som gäster. Vi vill också verka för att stötta utvecklingen 
för produktion och förädling av lokalproducerade livsmedel. Dessutom vill vi bidra till en 
omställning mot klimatsmart boende och lokaler. 

Vi tror att en utveckling av Södra Årefjällen som tar hänsyn till klimat och hållbarhet bidrar 
till att stärka besöksnäringens konkurrenskraft och förutsättningarna att bo på landsbygden. 
Vi ser flera likheter mellan besöksnäringens och lokalbefolkningens behov, exempelvis kring 
transporter. Ett gemensamt transportsystem skulle kunna bidra till ökade möjligheter för alla 
grupper att röra sig på ett hållbart sätt i Södra Årefjällen. 

I den här skriften kan du läsa mer om vårt arbete med Vision 2030. Arbetet utgår från 
föreningens medlemmar och andra intressenter som vill bidra till en hållbar utveckling i 
Södra Årefjällen. Vi ser lokalt engagemang och samarbete som en framgångsfaktor och 
därför vill vi involvera fler aktörer i vårt arbete. Eftersom vår ambition är att vara en ledande 
utvecklingshubb för klimatomställningen söker vi även extern finansiering och akademiskt 
kunskapsutbyte. 

Om du är intresserad av att vara en del av vårt arbete välkomnar vi dig med öppna armar. 

www.sodraarefjallen.se


