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Hos oss på Camp Järvsö Hotell & Konferens bor du bekvämt i våra mysigt  
inredda rum, lägenheter eller timmervilla, njuter av goda måltider i vår restaurang 
och tränar i den rogivande naturen. Välkommen in i hjärtat av skogen i Hälsingland.  
Här får du ny kraft och energi!

UPPTÄCK CAMP JÄRVSÖ
DET NATURLIGA RESMÅLET FÖR TRÄNING, HÄLSA & UPPLEVELSE!

LÄS MER PÅ WWW.CAMPJARVSO.SE

FULLMATADE TRÄNINGS-
VECKOR I PORTUGAL

Vårt Training Camp på Algarve-
kusten är optimalt för alla som 
söker en aktiv semester med 

både träningspass, natur-
upplevelser och sol. 

TRÄNING & AVKOPPLING 
I PALMA NOVA

I mysiga Palma Nova finner du 
vårt Camp Mallorca. Här väntar 
skön utomhusträning, soldränkta 

terrasser, god mat och  
charmigt stadsliv.

VÅRENS STÄRKANDE TRÄNINGSRESOR
TILL PORTUGAL & MALLORCA

Vi på Springtime Resor har arrangerat tränings- och löparresor sedan 1982. 
 Vi kan med stolthet kalla oss experter på området.  

Vi arrangerar roliga, genomtänkta, välorganiserade aktiva resor i olika format runt stora delar av världen. 

WWW.SPRINGTIME.SE

SKIDPAKET
I vinter kan du boka vårt skidpaket 
där både boende och träning ingår. 
Järvsö är den ultimata skiddestina-
tionen med både Järvsöbacken och 
Harsa. Precis utanför vår dörr ligger 
Kalvsjön där du kan åka långfärds-
skridskor. 

BRETT UTBUD AV 
TEMAHELGER

Året runt välkomnar vi in till tema-
helger med fokus på allt från yoga, 
och löpning till dans, gruppträning 
och mycket mer. Våra utvalda sam-
arbetspartners fyller helgerna med 
inspiration.

HOLISTIC TRAINING
Cecilia Gustafsson bjuder året runt 
in till holistic-helger. Föreställ dig 
vackra Hälsingelandskap, morgon-
jogg i frisk luft och en lugn yogasal. 
Traillöpning eller vandring på skogs-
doftande stigar, och skogsbad.

KONFERERA NATURNÄRA 
HOS OSS

Tillhör du en förening eller före-
tag är du varmt välkommen att läg-
ga ditt nästa träningsläger, årsmöte 
eller konferens hos oss. Kontakta 
oss på info@campjarvso.se med  
din förfrågan. 

Sugen på att flytta hit? 
Vi behöver fler armar

Kom och jobba med oss!

www.mekanotjanst.se

Läs gärna mer  
på vår hemsida
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0651-415 50
www.jarvsobacken.se

Följ oss på:
facebook.com/jarvsobacken instagram.com/jarvsobacken
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Välkommen till Järvsö
Här kan du cykla, forsränna, åka skidor, utforska vildmarksparken Järvzoo, 
uppleva kultur och världsarv, äta lokalproducerad mat och njuta av den 
vackra naturen. Här trivs besökare och bybor tillsammans i en levande och  
växande bygd. När du bokar ditt boende och aktiviteter via jarvso.se går en 
del av bokningen oavkortat till den fortsatta utvecklingen av ett 
hållbart Järvsö med nya upplevelser för både barn och vuxna, året runt.

Läs gärna mer om det arbetet  
genom QR-koden. 

Vi är den första destinationen i Norden som är  
hållbarhetscertifierade genom EarthCheck enligt 
Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Besök oss på jarvso.se
Följ oss @jarvso #järvsö
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Ljusdals trevlig  aste matbutik
Gör det enkelt för dig, men ändå festa till det. Vi kallar det vardagslyx. Prata med oss i charken.

Öppettider 
alla dagar 07-21 

ICA Supermarket Åsen Ljusdal 
Verkstadsskolevägen 7, 827 34 LJUSDAL

Telefon: 0651-142 40
mikael.svanqvist@supermarket.ica.se

Hitta oss på

Åsen Ljusdal

Gör det enkelt för dig,  
men ändå festa till det.

Vi kallar det vardagslyx.
Prata med oss i charken.
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CYKLING FÖR ALLA I JÄRVSÖ
DOWNHILL I VÄRLDSKLASS

Hyr all utrustning hos oss
Downhill och XC!

Cykling för alla – boka här

jarvsobergscykelpark.se
0651-76 91 92

Bo vid liftarna – året runt!Nära till skidåkning på vintern & downhill på sommaren!

JBPHOTELL.se
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KärleK y männisKor y natur y shopping y mat y sKidor

Vänner
I Järvsöbackens 

freeridepark är alla

Vintern 2008/2009
www.magasinjarVso.se

yDe har härjat utanför 
din husdörr i natt

Knäck 
i lurarna?
yLill-Babs tipsar om 
bästa musiken i backen

InfoJärvsöy Superguiden – alltsom händer i byn y

Tatueringar
Bacon
Plockepinn
Konferens
Längdskidor
Snygga bilder
Bandy & hockey
Världens bästa jobb
+ mycket mer

y Dessutom

Järvsö är 
min plats
på jorden
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årgång 3    nr.1 vinter 2011

Det här kan du 
göra på natten –

i stället för att sova.

Njutning
på längden

Därför är längDåkning
Den sanna sporten. Johan Kristofers 

åker puder på
sydsidan i Järvsö.
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segway
i nacken

se upp i backen  
 annars får Du en 

+19 anDra (lagliga) 
sätt att ta sig ner.

stekhett 
uppDrag

svettigaste testet  
här bastar Du bäst.

bilDspecial
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Skid(t)snack
Vi sitter ner med byns skid- och fikaelit.

Slädhundar
Följ med på en naturlig färd i vildmarken.

Återblick
Fem år med Magasin Järvsö.

Nummer 4. Årgång 5.
Vinter 2013. 

• Omslag.indd   3 2012-11-23   09:27

Bergets
hjältar

Max joners
järvsös nästa stora stjärna är lika 
trevlig soM han är talangfull.

nuMMer 4. ÅrgÅng 6. vinter 2015. n
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Människorna 

som ser till att 
du har det bra

Mastodontläsning

De har betytt mest för 
Järvsö genom tiderna

MJ1404_OMSLAG.indd   1 2014-11-27   18:56

Tro det     om du
   vill...

Varsågod – ett gäng helt galna
historier direkt från verkligheten.

126SIDOR

Järvsös bästa jibber
– Johan Kristofers
breder ut sig på 

en massa sidor.

Åka SkIDOR
pÅ gRäS?
Det hade du gjort

om det inte vore
för nattens hjältar.

Lycka äR en 
fÅngaD göS

Ryktet stämmer –
fiskare är inte kloka.

+24 sidor med allt du
behöver veta om åkningen, 

byn, maten och boendet.

Brösthår
puderfrossa
kepsdotter
Vinterdrinkar
Manchester
Byggboom
Skoter
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Anders Silfver dyker 
ner i pudersnön.

VINTERGUIDEN – ALLT DU BEHÖVER VETA OM MATEN, BOENDET, SKIDÅKNINGEN & BUTIKERNA

Vi firar Järvsö med 13 sidor
nostalgi och nutidshistoria.

75

DEN NYA TIDENS SKIDÅKNING
Breda, blåa och roligare backar – så har din åkning blivit bättre.

Järv
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12 sidor bildmagi 
med Järvsös två 

Young Guns.
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Nummer 4. Årgång 6. Vinter 2014. 

SkoterSafari NiSSe arvidSSoN
Häng med ut i skogen och 

ta del av något du inte 
trodde fanns.

Superstjärnan lever INTE 
sin dröm – han har nått 

ett mål i livet.

Snöfrossa

Musiken som tar 
din åkning till en 
helt ny dimension.

MJ1304_OMSLAG.indd   1 2013-11-28   19:42
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årgång 3 | nr.1 | sommar 2010

24 sidor sommarguide. Allt du behöver veta om • Berget • Byn • Älven • Butikerna • Mat & Nöje

Vi har grävt
djupt i Jarsebornas

mörka historia.

på slinGriGa stiGar Bland 
träd, Gräs & stenar Går
en nyByGGd väG till lycka.

Niklas Wallner njuter i en kurva
i Järvsö Bergscykel Park.

å r g å ng  5     n r . 2  2 0 1 2

En fartfylld 
konstform

Hur gör man för att en cykel, jord och solsken ska betraktas
som ett konstnärligt mästerverk? Vi har svaret.

Järvsöguiden
Boende   •   Aktiviteter   •   Butiker   •   Service   •   Mat   •   Nöje

Har du sett 
”Storfan”?

VI UMGÅS MED
SKOGSRIKETS

OKRÖNTE KUNG.

årgån
g 5    n

r.2 2012 ToTal lycka
Gå på Järvzoo > Bjud på middag > Rid häst > Planera en 
resa > Träna > Sov gott > Spela fotboll > Cykla > Kramas
> Ät choklad > Campa > Åk och fiska > Bada naken

Ensam i
ödEmarkEn

Magisk uTsikT från deT högsTa bergeT
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Triss i hjärTer
Sandra • Mallan • Tania

29 aktiviteter, saker & upplevelser i Järvsö

MJ1402_OMSLAG.indd   1 2014-05-15   23:26

Vinter
ÅRGÅNG 3    NR.2 SOMMAR 2011

ÅRGÅNG 3    NR.2 SO
M

M
AR 2011

Marielle Enkvist mellan
ett av åken i Barbro.

Släng GPS:n – 27 sidor SOMMARGUIDE med allt du behöver veta om byn, berget, butikerna, maten & nöjet.

ÄVENTYR
Ge dig ut på

Det här (och mycket annat) gör
Järvsöborna på fritiden.

 CYKLA UTFÖR & I SKOGEN   KAJAK PÅ ÄLVEN   LURA HARREN

NÄ, DRA MIG
BAKLÄNGES...
Bildspecial med
världsstjärnor
på plats i byn.

Magasin Järvsö 1 vår 2013

Nummer 2. Årgång 6.
Sommar 2013. 

Järvsöguiden
Boende, aktiviteter, mat, 

nöje, butiker & service.

DeSSutom:
Världsarvet Hälsingegårdar
en man och hans fisk
100 år av gästfrihet
Babyboom på Järvzoo
+ mycket mer...

En del
av livet
Fyra cyklister om vad JBP betyder för dem.
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Enda
vägen
är upp
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En familjeaffär
VI HAR TRÄFFAT SYSKONEN

I BYN SOM GÖR AFFÄRER

Kvinnornas rike
FÄBODVALLAR – EN VIKTIG DEL

I JÄRVSÖBORNAS HISTORIA

Gamla sägner
DE ÄR MER AKTUELLA I DAGENS 

SAMHÄLLE ÄN DU KAN TRO

Skitiga jobb
MÖT SIMON HEDQVIST SOM 

JOBBBAR FÖR DIN SKULL
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Det är en utmaning som kräver högsta koncentration, 
mycket fritid och en liten gnutta galenskap. Men

belöningen på toppen är alltid enastående.
S I D A N  9 4  •  T E X T  &  F O T O  AV  E M R I K  J A N S S O N

Sommar

”VI SÅLDE VERKLIGEN luft det första 

numret, men Järvsöföretagarna och 

framför allt Järvsöbacken trodde på 

oss och resten är historia. Vi jobbade 

verkligen dygnet runt. Martin Ekman 

och jag hade otroligt skoj de här tidiga 

åren med magasinet.
2010 var verkligen ett magiskt år för 

oss, Svart Pist var drivande i startfasen 

av Järvsö bergscykel parks historia och 

stor del i den framgången var möjlig 

tack vare Svart Pist. 
När man tänker tillbaka på den här 

tiden är det extremt mycket jobb som 

kommer upp i tanken. Ser man bara 

omslagen så får man en varm känsla i 

kroppen, men i ärlighetens namn, inte 

alltid man kommer ihåg vad vi skrev.

När man sedan öppnar magasinen så 

är det extremt mycket skratt, det finns 

så mycket ”påskägg” i de gamla maga-

sinen där vi driver med både oss själva, 

vänner och även våra kunder, hahahaha.

De sista åren har magasinet levt vida-

re utan min och Martins inblandning 

och det är helt fantastiskt för oss. Även 

om de gör precis vad de vill utan oss 

så känner man ändå en enorm stolthet 

och tacksamhet till det ”nya gänget”.

När man ser omslagen så här samlade 

så minns man de olika diskussioner-

na om vilken bild som skulle vara på 

”ettan”, och jag kan erkänna att några 

av de var ganska livliga. Några ettor 

hade vi nog gärna gjort om så här i 

efterhand...
Omslaget 2021/2022 är min per-

sonliga favorit. Det är den bästa bilden 

som tagits i Järvsös historia. Egentligen 

inte gjord för ett omslag, men vafan, 

skit samma, den är sjukt fet!”

/Fredrik Fransson

HälsinglandH
älsingland

ÅrgÅng 1. nummer 1 2009.
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p

Två flugor
i en smäll

Harrfiske & 
solnedgång

134
fullproppade sidor

med allt om sveriges

bästa landskap

Det här gör
hälsingarna

på fritiden

och en massa annat som vi 
inte har plats att skriva här

motocross
Havspaddling

skärmflygningBläddra till sidan 86 så hittar du allt
du kan göra under juni till september

det Händer
i sommar

musik
Jon-lars
smycken

kåtmyran
Järvsöfaks

Hanna Hedlund
3 roliga illustrationer

16 extrasidor + gratis Hälsingekarta

smaskens
Mästerkockens
lokala lyxmiddag

M
agasin Järvsös grundare. Foto: o(ö)känd...
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BRÄDANS
ÅTERKOMST

INGA SURDEGAR
I LÄNGDSPÅRET?

NU ÄR DET DAGS ATT
KÖPA SNOWBOARD – IGEN.

ELLER ÄR DET SÅ...
OWETZ HAR SVARET.

www.ica.se/farila

VINTER VINTER VINTER
Missa inte vår populära manuella charkdisk!

Uttagsautomat i butiken!

Förmodligen är du som läser denna anons en av vår 
trakts alla sommarturister. Vi på ICA Supermarket i 
Färlia vill hälsa dig välkommen till vår butik.

När du besöker oss kommer du känna igen dig från  
”din egen”  ICA-butik där hemma, samma breda  
sortiment av kvalitetsprodukter, men du kommer 
också bli överraskad.

Vi satsar på svenska råvaror.
Vi skulle ljuga om vi sa att allt vi säljer är svensk- 
eller lokalproducerat. Det fungerar inte så. Men 
faktum är att vi alltid strävar efter att i så stor ut-
sträckning som möjligt köpa in svenska varor – det 
är naturligt för oss att det vi säljer är svenskt.

Missa inte heller att vi erbjuder exotiska  
plankor, smörgåstårtor och catering.
Vi har egen charkfabrik! I sortimentet finns ett flertal 
egentillverkade charkprodukter. Mest känd är väl

Färilakorven!

Grattis
Järvsöbacken

80 år

Stefan Persson, flitig 
skidåkare och ständigt 
aktuell i Magasin Järvsö.
Foto av Emrik Jansson.
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"Nää dom kan inte 
åka skidor..."

– Hans Majestät Konung  
Carl XVI Gustaf

I  BACKEN

JÄRVSÖ
ETT MAGASIN OM LILL-BABS LAND • ÅRGÅNG 13 • VINTER 2021

MAGASIN

Jibbers  &  Pingviner
piskar park och knockar käpp

Alla  älskar  Harsa
Kungen, skidor och Blacksås

Bubblande  planka
Champagne och cambolina

Kidzenn

JÄRVSÖ
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R

V
S

Ö

NUMMER 1 • ÅRGÅNG 11 • VINTER 2019

Foto: LISA BJÖRNER

ETT MAGASIN OM LILL BABS-LAND
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Färila
Öppet alla dagar 08-21

0651-211 30 | michael.henriksson@supermarket.ica.se
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Hemma på hotell
De ser till att du sover gott

Historiska hundar
Här blir du ett med naturen

...kan fl yga, vägrar bli vuxen 
och älskar magiska äventyr

Färila
Öppet alla dagar 08-21

0651-211 30 | michael.henriksson@supermarket.ica.se
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Åkglädje
Daniel Bernstål har fångat kärnan

i den lekfulla åkningen.

Lokal fine dining
Pär Johansson charmar smaklökarna.

Pistörens vardag
Vi hängde med Elin en dag på jobbet.
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I DÖDA POETERS SÄLLSKAP

Livet på
en gård

Vi har hittat guldet i den hälsingska berättarskatten

LILLEBI HABANS HAR SKAPAT 
KONST AV SIN FÖREGÅNGARE

Foore får en
helt ny innebörd
ANDERS FORSELIUS BORDE 
SLUTAT MED GOLFEN I TID

Träningstips
SPRING HUR DU VILL
TA EN ÖL
KASTA PULSKLOCKAN
DELTA I JÄRVLOPPET

Förmodligen är du som läser denna anons en av vår 
trakts alla sommarturister. Vi på ICA Supermarket i 
Färlia vill hälsa dig välkommen till vår butik.

När du besöker oss kommer du känna igen dig från ”din 
egen”  ICA-butik där hemma, (samma breda sortiment 
av kvalitetsprodukter), men du kommer också bli över-
raskad.

Vi satsar på svenska råvaror.
Vi skulle ljuga om vi sa att allt vi säljer är svensk- eller 
lokalproducerat. Det fungerar inte så. Men faktum är 
att vi alltid strävar efter att i så stor utsträckning som 
möjligt köpa in svenska varor – det är naturligt för oss 
att det vi säljer är svenskt.

Missa inte heller att vi erbjuder exotiska 
plankor, smörgåstårtor och catering.
Vi har egen charkfabrik! I sortimentet � nns ett � ertal 
egentillverkade charkprodukter. Mest känd är väl

Färilakorven!

Missa inte vår populära manuella charkdisk!

Uttagsautomat i butiken!

www.ica.se/farila

Sommar, sommar, sommar
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Nya XC-leder
6 miljoner satsas i sommar 

Superkreatören
Skapat kultur i 40 år 

Fäbogubbarna 
Kartlägger vallarnaTIMHEDMAN

Lever, sover och äter cykel
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Förmodligen är du som läser denna anons en av vår 
trakts alla sommarturister. Vi på ICA Supermarket i 
Färlia vill hälsa dig välkommen till vår butik.

När du besöker oss kommer du känna igen dig från ”din 
egen”  ICA-butik där hemma, (samma breda sortiment 
av kvalitetsprodukter), men du kommer också bli över-
raskad.

Vi satsar på svenska råvaror.
Vi skulle ljuga om vi sa att allt vi säljer är svensk- eller 
lokalproducerat. Det fungerar inte så. Men faktum är 
att vi alltid strävar efter att i så stor utsträckning som 
möjligt köpa in svenska varor – det är naturligt för oss 
att det vi säljer är svenskt.

Missa inte heller att vi erbjuder exotiska 
plankor, smörgåstårtor och catering.
Vi har egen charkfabrik! I sortimentet � nns ett � ertal 
egentillverkade charkprodukter. Mest känd är väl

Färilakorven!

Missa inte vår populära manuella charkdisk!

Uttagsautomat i butiken!

www.ica.se/farila
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Cykelboom 
Local fi ne dining
Byns krögare visar sina paradrätter

Livsviktigt vatten
En hyllning till vår älskade älv

JÄRVSÖ
MAGASIN

Från slumrande sommar till sprudlande cykelort 
– så blev Järvsö ett Mecka för downhillcyklister

Färila
Öppet alla dagar 08-21

0651-211 30 | michael.henriksson@supermarket.ica.se
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Trenden som rullar

GRAVELCYKLING
Familjeäventyr på

MÖRKBERGETHäxor, djävulen &

TROLLDOM

JÄRVSÖ
ETT MAGASIN OM LILL-BABS LANDÅRGÅNG 13 • SOMMAR 2021

MAGASIN

”EGENTLIGEN VAR SJÄLVA tanken 
att göra ett magasin om byn Järvsö år 
2008/2009 en rätt kass och ekonomiskt ogenomtänkt idé. Det var snarare ett 
entusiastiskt försök att på vårt vis spar-
ka liv i vad vi själva kanske ansåg var 
en lite halvsömnig by med lagom rolig 
skidåkning i ett undermåligt liftsystem 
– men med enorm potential. 

Nu firar Magasin Järvsö 15 år och 
känns mer aktuell än någonsin. Trots 
konkurrens från förfinade inlägg på 
Instagram till andra ”destinationer” 

och deras reklambroschyrer så står sig 
magasinet starkare än någonsin – och 
jag är övertygad om att det beror på att det levereras kvalité i varje nummer. 

Sen att det här och där har skruvats 
på verkligheten och överdrivits eller 
rent av medvetna ”lögner” har nog 
mest gjort att det dragits på smilban-
den. En vd på ett känt företag ringde 
bland annat en dag och undrade vad vi sysslade med och nästan hotade med att dra tillbaka annonseringen då vi hade 
skrivit att den gamla sittliften hade sålts 

till Hassela för en bra slant. Det stämde såklart inte men det kändes kul och 
lockade säkert fram något skratt, i alla 
fall hos oss som gjorde magasinet.

På 15 år har det hänt otroligt mycket i byn, nya stugbyar har bildats, sex-
stolsliftar har byggts (och fler är på väg), mer snö och godare mat har produce-
rats. Har magasinet hjälpt till att skapa 
den här utveckligen? Kanske? Hade det varit en ogenomtänkt idé att starta ett 
magasin år 2022/2023? Absolut inte!”

/Martin Ekman

Planen var tack- 
tal här, men det 
kommer när vi 
firar 20 år istäl- 
let pga platsbr-
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I MITTEN AV oktober 2008 föddes hon – hon 
med det mest spektakulära inre, likt Barbro, 
förpackad i lyxförpackning. Hon som berättar 
historier som berör dig till tårar, eller som 
får oss att skratta – högt och ljudligt. Hon 
visar oss bilder från vår fantastiska by som får 
vartenda hårstrå på kroppen att resa sig och 
vi frågar oss; bor vi verkligen här? Jarse måste 
helt enkelt vara självaste Kung Bores plats på 
jorden! 

Nu blir du hela 15 år – kära Maggan*! 
GRATTIS! Tänk va tin går. Och detta firar vi 
så klart med (Järvsö)klacken i taket! Missade 
du sida 1 så får du bläddra tillbaka... Eller du 
kanske tillhör de få procenten som faktiskt 
bläddrar från fel håll? Då har du något gott att 
vänta…

På det första omslaget 2008 citerar Maggan; 
”Järvsö är min plats på jorden” (det måste för 
övrigt vara det klokaste någon sagt!). Och visst 
är det så, än idag, och för all framtid. Järvsö är 
platsen på jorden.

Hemma bra – Järvsö bäst

Ännu ett utdrag ur den första utgåvan. Och 
faktum kvarstår även här. Hur många är vi inte 
som flytt byn för att vidga våra vyer, se världen! 
Men så inser man att världen faktiskt är Järvsö. 
Här är hemma, på riktigt. Så ni som flyttat, 
fråga er själva, var är egentligen hemma? Och 
du som besöker oss, visst är det väl så, hemma 
bra men Järvsö bäst? Gör som så många andra 
nyblivna Jarsebor, flytta hit!

Så, åter igen, grattis Maggan till dina 15 år! 
Vilket jobb du gjort, och fortsätter göra. Nu 
jobbar vi vidare med minst 15 år till!

*Folkbokfört namn är Magasin Järvsö – Maggan 
är smeknamnet hon bär. Kärt barn har många 
namn…

15
ÅR!

I N L E D N I N G
L I T E  O M  VA D  V I  G Ö R  F Ö R  T I L L FÄ L L E T

OMSLAGET
När man låter kreativiteten flöda 
i lagom mosiga hjärnor klockan 
16:37 en tisdag eftermiddag och 
man egentligen borde dra något 
gammalt över sig. ”Hur firar vi 
Maggan på omslaget Jonas?” 
och svarat blir ”Ja, varför inte 
med klacken i taket? Hahaha!” 
Sagt och gjort. Det finns inga 
dåliga idéer, låt dem flöda!

FOTO (KLACKEN): Daniel Bernstål. 
FOTO (SLOPE STYLE): Frida Klang.
FOTOMONTAGE: Jonas Olsson.



KREATIVITET - ENTREPRENÖRSKAP - MEDVETENHET

JÄRVSÖGYMNASIET
www.jarvgym.se

VÄLJ BLAND UNIKA UTBILDNINGAR, SAMTLIGA  MED RIKSINTAG:

ÄVENTYR - AFFÄRSUTVECKLING - DJURVÅRD
ESTETISK MEDIA - TEKNISK MEDIA - INGENJÖRSVETENSKAP 
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BIG AIR
Påsken 2022 och Svart Pist Big Air var i  
särklass ett av de roligaste eventen i Sverige.
Foto: Håkan Persson

Bike in – bike out med rymliga familjerum
Restaurang där Hälsingland möter världen
Vällagad lunchbuffé, stenugnsbakad pizza,

á la carte-meny och bistro-meny
Glassbuffé med hemgjord glass

Välkommen till ett aktivt boende mitt i backen!

Alla dagar året runt!

För bokning ring 0651-56 52 52
www.bergshotellet.se



Bike in – bike out med rymliga familjerum
Restaurang där Hälsingland möter världen
Vällagad lunchbuffé, stenugnsbakad pizza,

á la carte-meny och bistro-meny
Glassbuffé med hemgjord glass

Välkommen till ett aktivt boende mitt i backen!

Alla dagar året runt!

För bokning ring 0651-56 52 52
www.bergshotellet.se
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JÄRVSÖ BY NIGHT
Man kan liksom inte få nog av denna skönhet.  
Så ståtligt inbäddad i mjuk, magisk dimma.
Foto: Erik Forsberg
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KYLA
Färgen blå brukar förknippas med kyla. 
Här ett kallt, gnistrande, blått Järvsö.
Foto: Håkan Persson
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VI ÄR MAGASIN JÄRVSÖ

V I  Ä R  
M A G A S I N 
J Ä R V S Ö

NATHALIE HÄLL
Ansvarig utgivare  
och  chefredaktör
Nathalie är den som styr och ställer 
när det kommer till Maggan och tid-
ningen #Hälsingland. Hon planerar, 
organiserar och visualiserar tidningar 
och magasin likt Mikaela Shiffrin när 
hon tar portarna mot mål.

På sommaren hittar ni henne 
i Järvsö bergscykel park, och 
på  vintern på en bräda i Järvsö 
Snowpark. All annan tid spelar hon 
boll, åker skridskor, lyfter skrot på 
gymmet eller fixar rails på gården åt 
sina grabbar.

MY FRANSSON
Vd
My är Svart Pists vd med erfaren-
heter i bagaget som skulle utklassa 
vilka På spåret-vinnare som helst! 
Hon tar hand om våra kunder med 
knivskarpt fokus och ett leende på 
läpparna.

My är föreningsmänniskan som 
styr upp saker med ödmjukhet och 
profession. Hon är livsnjutaren med 
magkänslan som superkraft och 
vurmar för både glesbygden och 
barnet Benke. 

ALICIA MÅRTENSSON
Skribent och fotograf
Alicia är den som nyfiket tar sig 
an alla slags historier, vare sig det 
handlar om en uråldrig kotte eller en 
världsartist på besök i Hälsingland. 
Hon skriver artiklar och fångar såväl 
din granne som byns nya företag 
på bild.

När hon släpper kameran tar hon 
sig gärna upp på ett berg med tur-
skidorna, till affären med längdskidor 
eller längs älven med långfärds-
skridskor.

JONAS OLSSON
Formgivare och illustratör
Jonas är vår grafiska trollkarl som får 
alla artiklar i tidningar och magasin 
att lyfta till skyn! Magin använder 
han såklart också när han skapar 
nya logotyper, hittar det perfekta 
typsnittet till ett företags grafiska 
profil eller får uppdraget att göra en 
42 meter lång banderoll.

Jonas är en av de medarbetare 
som idag varit längst på Svart Pist – 
trots det släpper han sällan datorn 
när han är ledig utan använder tiden 
och den sällan svikande kreativiteten 
till att skapa nya illustrationer till vad 
som kommer att bli den coolaste 
bok ni sett.

FRIDA KLANG
Formgivare och fotograf
Frida skapar form för både tidningar, 
trycksaker och våra kunders nya 
hemsidor. Men ni kan också se 
henne ute med kameran i högsta 
hugg för att fotografera en tall, en 
dräktparad i backen eller en solupp-
gång över Järvsöklack.

På kontoret är det Frida som 
högljutt berättar om de senaste 
 projekten hemma på gården och 
vikten av att bunkra tapetrullar ifall 
det blir pappersbrist.

HANNA FAGERLUND
Annonskoordinator och  
annons- och videoproduktion
Det är Hanna ni ringer när ni har 
frågor om annons produktion eller 
vill berömma henne för tidningens 
 s nygga annonser. Vi är många som 
imponeras av Hannas totala fokus 
och lika många som smittas av 
 hennes genuina skratt. Att hon är 
en fena på att klippa film är en stor 
bonus.

På fritiden är det stickning och 
virkning och odling och fotboll och 
en och annan tv-serie som fyller 
tiden.
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Svart Pist Publishing
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Magasin Järvsö är en  fristående produkt  
producerad av Svart Pist Publishing AB. 

Magasin Järvsö kommer ut med två fullproppade 
nummer per år – sommar och vinter.

Kom ihåg att tipsa oss om du sitter inne  
på någon rolig story! Trevlig läsning!

JÄRVSÖ

PETER  
ERIKSSON-GLADH

Storviks-killen som bor 
på sin cykel, med sin 

kamera. Letar hus  
i Järvsö! Sälja?

FREDRIK DOLK
Alltid snabba och 

kvalitativa leveranser. 
Ger de små, absolut 

viktigaste, detaljerna…

DANIEL BERNSTÅL
Fotografguden från 

Rengsjö som längtar 
hem till Hälsingland 

igen. Komsi!

EMRIK JANSSON
Vår fotograferande 

Järvsöson som flytt till 
Åre, om än för en stund. 

När flyttar du hem?

SVART(PIST) 
ARBETSKRAFT
Utan nedan krigare 
och kraft skulle det 

vara tufft att fylla alla 
152 sidor med texter, 

illustrationer och bilder.

VI ÄR MAGASIN JÄRVSÖ

M ÅHS
Skribent och fotograf
Att klä berättelser med ord och 
bild är Ms specialitet. Hen har en 
förmåga att skriva på ett sätt som 
berör och fångar läsarens intresse 
redan vid de första bokstäverna. För 
att inte tala om bildernas perspektiv 
och berättelser. När M inte är ute 
på uppdrag för Magasin Järvsö och 
tidningen #Hälsingland hänger hen 
i sin offgridstuga i Delsbo skogarna, 
stickar eller  illustrerar.

ROBERT HÖÖK
Webbutvecklare
Robert – vår expert på cyberrymden! 
Han skapar allt från enkla hemsidor 
till avancerade funktioner med 
databaser och bokningssystem. 
Robert fixar helt enkelt det mesta 
inom webb.

När han inte knackar kod på 
kontoret bygger han egna arkad- 
spelsmaskiner, spelar poker eller 
engagerar sig i föreningslivet både 
lokalt och regionalt. 

IDA ZETTERQUIST
Webbutvecklare
Ida är den trygga medarbetaren som 
med sina många år på företaget är 
den som har full koll på allt – vare 
sig det handlar om att projektleda 
ett nytt hemsidesprojekt till en kund, 
och sedan skapa den, eller se till att 
disk maskinstabletterna aldrig tar slut 
på kontoret.

En ledig stund städar hon huset 
noggrant, svettas på ett gruppass 
eller rullar köttbullar.

HÅKAN PERSSON
Fotograf, formgivare   
och webbutvecklare
Det Håkan inte kan är inte värt att 
kunna – brukar vi säga på kontoret. 
Men det är framför allt hans öga för 
att hitta riktigt schyssta fotomoments 
och föreviga dem i snygga bilder 
som gör att vi är extra stolta över att 
ha honom som vår kollega. För att 
inte nämna hans förmåga att stötta 
oss andra i gänget med sin mång- 
åriga kompetens inom grafisk design 
och kommunikation.

När Håkan inte spenderar sin tid 
med oss på Svart Pist umgås han 
med familjen, drömmer om att bli 
fotbollsstjärna eller samlar på allt 
vad tv-spel med namnet Nintendo 
heter.
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MAGASIN JÄRVSÖ VINTERN ÅR T VÅTUSENTJUGOTRE

Suss Malm
GÄSTKRÖNIKA

”Jag unnar varje människa att 
få växa upp här. Eller vara här 
på semester. Eller flytta hit.”

28

Järvsös hetaste 
(iskallaste)
BYHETER

30

 36 MÔSSA
 38  Möt Benny och Astor

 BÄSTA SKIDPOLARNA

 40  Uppe på berget
 KLARA FIXAR PISTEN

 42  Så mycket snö finns det i
 JÄRVSÖBACKEN

 44  Åker med enorm skidglädje
 JÄRVSÖBACKENS LUNNEFÅGEL

 54  De härliga skären
 HÄR KAN DU ÅKA SKRIDSKOR

 58  Skidproffset Malou
 SÅ ÅKER DU SKIDOR

 60  Maxa flåset 
 HÄR KAN DU ÅKA LÄNGD

 63 FÔLK
 64  En hyllning till

 JÄRVSÖBACKENS GRUNDARE

 66  Wild kids dansar 
 MÖT CAZZI OPEIA

 68  Rustikt var ordet
 FINSNICKAREN OLOF

 70  Rolf levererar fjällvibbar
 RENLIVET I HÄLSINGLAND

 72  Aspirerande skidproffset
 SEBASTIAN ÅKER SKICROSS

 74  Anna Larkin
 JARSESNIDERI HOS PRESIDENTEN

 76  Comeback i parken
 JARSE SKI TEAM 2.0

 78  Författaren Carina
 SKRIVER OM JÄRVSÖ

 80  Sommar som vinter
 CALLE VAKAR ÖVER BERGET

 82  Pausstoppet blev till
 SEMESTERHEMMET
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 87 GÔTTA
 88  Här kan du smaska i vinter

 ÖJEBERGETS MATKARTA

 91  Nostalgitripp
 STRIPSKORGEN IS BACK

 92  Signerat redaktionen
 NY GALETTE I BYN

 94  Rävarna gräver nytt gryt
 BURGARE OCH KAFFE PÅ BERGET

 96  Fiffi och Baugetten
 BYNS EGNA GLASSTILLVERKARE

 99 BÔS
 100  Gör testet

 VILKEN SKIDA ÄR DU?

 104  Norrskenet som
 DANSAR ÖVER KLACKEN

 106  Mannen bakom
 JÄRVSÖBÅGEN

 108  Så gör du om
 OLYCKAN ÄR FRAMME

 110  Den ultimata guiden
 EMÅJISAR PÅ JARSEVIS

 112  Pysseldags
 SÅ GÖR DU EN ISLYKTA

 114  Dags för sommarvila
 SÅ FÖRVARAR DU SKIDORNA

KALENDER

De guidar i Järvsö
UT PÅ TUR

For ”utbölingar”
THE MAGASIN  

IN SHORT

Jubileum,  
cykling och sol

JÄRVSÖ I  
SOMMAR

128

144

142

120

Lisa Seliberg visar
SÅ STRETCHAR DU

138

Foto: Sandra Persson
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GÄSTKRÖNIKA: SUSS MALM

28

TT BO DÄR vi har åtta årstider 
kräver bra kläder. Kläder efter 
väder sa min mormor och 
det stämmer så fint in här i 
Hälsingland. 

Sverige är ett långt land 
och även om det bara 
skiljer knappt tre timmar 

med tåg mellan Stock-
holms central och 

Järvsö station så skiljer det många veckor när 
det gäller årstider ibland. 

Det första jag gjorde när jag flyttade hit igen 
efter 25 år i Stockholm var att skaffa mig och 
barnen varma underställ. Någonstans tycker 
jag att det säger så mycket om platsen där jag 
bor. Att vara varm inifrån och ut. Oavsett hur 
det ser ut på utsidan så är jag varm inuti. 

Trär på mig ett par varma raggsockor och 
sticker ner fötterna i slitna kängor. För mig är 
det livslyx. 

När det blåser snålvindar med regn söderut 
så har vi oftast torr, knastrig luft här. 

Ett par varma lovikka-vantar och yllekofta 
värmer gott. Kylan går inte genom märg och 
ben på samma sätt och när andedräkten ryker 
ur munnen så kan jag ändå känna mig varm 
och go invändigt. Både i själen och i skinnet. 

Jag var nyss på surdegskurs hos Sebastién 
Boudet. Han som bakar i tv och säger Älsing-
laand så fint! Om jag brunnit för det hållbara 
och cirkulära tänket innan så var vi i gruppen 
både tända och upplysta på att värna vår 
moder jord efter kursen. Han brukar komma 
till Hälsingland säger han. Att tänka hållbart 
är inte bara att handla med papperspåse, det är 
så mycket mer. Vi är alla en del i ett kretslopp 
och om vi förstår att det vi gör påverkar alla 
andra så ser vi också att det vi köper och äter 
ger långt mycket större effekt i det stora hela. 
Vi har all makt vi konsumenter. Om vi köper 
mjöl som odlats och malts hållbart så kommer 
det att finnas i butikerna och tvärtom. 

Sebastién skrev så fint på sina sociala medier 
att det inte spelar någon roll hur politiken 
gör idag. Det finns så starka krafter nu som 
vill  satsa framåt, hållbart och närodlat med 
cirkulärt tänk. Jag inspireras!

Tillbaka till luften här. Att andas och ta 
 djupa andetag. Andas och landa i trygghet, 
tillit till att det mesta löser sig om man bara 
hjälps åt. Dra luft långt ner i lungorna och 
veta att det jag tar in i kroppen har filtrerats 
av enorma mängder hälsingeskog. Ibland kan 
man känna att det doftar gott av själva luften. 
Ställ dig bredvid en gammal gran och nosa. 
Känn på barken och lyssna hur vindarna tar 
tag i naturen. Det finns platser häromkring 
där man inte hör ett enda spår av människan. 
Speciellt på vintern när snön bäddat in allt 
som i ett skyddande täcke. 

Tystnad. Det där fullkomligt exklusiva. 
Den som längtar efter rörelse, energi och 

utmaning kan få både och här. Själv dansar jag. 
Salsa hos Sofie på Lilla teatern året runt. Tänk 
att vi kan få lära oss salsa här! I små grupper 
och hela rummet gungar av unga och gamla 
som svänger och vickar i takt med latino-
musik. Utanför ylar vargarna från Järvzoo i 
vinternatten. Slalombacken lyser upp bakom 
byn och både vi och våra turister pustar ut 
efter dagar utomhus på skidor eller kanske på 
något som låter och tar dig kraftfullt framåt i 
snön. Vilka snöskotrar det finns! Och det ser så 
skönt ut att klättra. Uppför Bergshotellet eller 
på berg. Oavsett så känns det som att vi tar 
hand om varandra här. Att det fikas och dricks 
te. Pratas och leks i snödrivorna. Oavsett var 
man kommer ifrån och var man är i livet. 

Men vad menar jag då med åtta årstider? 
Det är ju samerna som har åtta årstider och 
därmed åtta namn på respektive årstid. Jag 
tänker att det har med inkänning att göra. 
Att känna in den där tiden som är emellan 
årstiderna. På hösten har vi en lång tid när det 
är kallt och frostigt ute utan snö på marken. 

Mellan vinter och vår har vi mycket snö men 
vi kan sitta ute i linne om solen är framme och 
det är vindstilla.

På samma sätt kan vi känna in mellanrum-
men. Allt är inte svart eller vitt. Det finns 
en skön balans i det mesta. Jag unnar varje 
människa att få växa upp här. Eller vara här på 
semester. Eller flytta hit.

Nu när tekniken gjort det mesta möjligt så 
kan ju många av oss välja. Det gör mig glad 
ända inpå huden. Många pratar om att leva 
mer hållbart nu. Andra menar att vi inte har 
något val. 

Ibland får man både och. Lägre levnadsstan-
dard och samtidigt högre kvalitet på själva livet. 

När jag sitter där och eldar i kaminen med 
lite kalla golv kanske inte låg levnadsstandard 
är det jag tänker på. Inte heller om jag behöver 
gå en stund innan jag är framme vid affären. 
Allt finns ju här.

Jag saknar ingenting.

/Suss Malm, samtalsterapeut, 
 kommunikatör och krönikör

Att känna in  
mellanrummen i livet 



öppet varje dag hela året 
tel 0651 411 25 | jarvzoo.se

BJÖRNEN SOVER.
 MEN VI OCH VÅR ANDRA      

KOMPISAR ÄR VAKNA.
Ett besök i parken på vintern  
är magiskt och måste upplevas.
Djuren är vackrare än någonsin i sin vinterskrud och parken 
ligger inbäddad i ett täcke av vit gnistrande snö. Ta en paus, 
ät matsäck och värm er vid brasan i Skogskojan.

Järvzoo är öppet varje dag – året om. Välkomna!

Passa på att säkra en plats på sommarens 
roligaste och mest spännande familjeäventyr. 
Boka en Vargnatt på jarvzoo.se!
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SNICKARN BRYGGER
Han slutar inte förvåna. Först var det eget gin, sen hemkokt jägarsyrup 
till det. Blev det eget tonic-vatten också Erik? Nu – bärs! Och korv.

Snickar-Eriks Jägargin har varenda kotte som bor och besökt Järvsö inte 
kunnat missa. Varje hak har den, och den uppskattas. Så varför sluta 
där? Så nu har eget kaffe rostats tillsammans med Rävgrytet, Jägarrost, 
och självklart behövs en läderpåse till att ha kokkaffet i, i jaktryggan.

Nu tas ännu nästa steg. Erik har startat Jaktlycka AB och brygger eget 
öl för fullt, Jägarpilsner, och så klart ölkorv till – Starke jägarn. Det smids 
även planer på guidningar. Vem vill inte följa med Erik ut och  
fiska och äta gott? För laga mat kan han tydligen också…

Har du glömt kidsens täckisar hemma? Lugn! Järvsöbacken tillsammans 
med Lindex erbjuder från och med i vinter möjligheten att hyra barnens 
skid kläder för dagarna i backen. Och att hyra i stället för att köpa är dess-
utom ett klimatsmart sätt att få rätt kläder till rätt tillfälle.

KOLA
SÅS

Bara man kikar på burken och 
ser det bruna innehållet så 
 vattnas det i munnen. Järvsö 
Crêperiets hemmagjorda kola-
sås finns nu att köpa på burk! Ja 
det är sant, den finns på burk! 
Så nu är fredagsmyset säkrat, 
och alla andra dagars mys ock-
så för den delen. Tack Malin!

BLOMSTERAFFÄR
Drömmen att starta blomster-
affär har funnits länge. Men nu 
blir den sann! Anna Öst öppnar 
i december sin butik intill Järn-
huset på Turistvägen – Blommor 
och återbruk är namnet.

– Många möbler och 
inrednings detaljer har ofta 
mer att ge innan de kasseras, 
därför kommer jag ha en del till 
försäljning, förutom blommorna 
då. Till våren öppnar jag även 
upp på baksidan för försäljning 
av buskar, träd, perenner och 
sommarblommor.

ALPTERASSEN & NORRTERASSEN
Nytt ski in-ski out-boende på norra sidan av Öjeberget, 
 Alpterassen. Två hus med sex lägenheter vardera, cirka 70 
 kvadratmeter stora lyor. Beräknad inflytt hösten 2023.

Sedan planeras även ett område lite längre upp efter vägen, 
intill glidspåret ut från Järvsö Snowpark, Norrterassen. Här 
 planeras 25 enheter i skrivande stund, med byggstart hösten 2024.

Illustration: 3D
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 + JÄRVSÖ



Stenegård Järvsö
www.mabrajarvso.se  •  www.amdesign.se  •  www.halsingepragel.se

Gårdsbutiken

ÖPPETTIDER
Må Bra Butiken     tors-lör 11-16
Gårdsbutiken        lördag   11-16
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På Båtbackens friskolan i Järvsö 
får eleverna bygga sig en egen 
snöpark. Magasin Järvsö gjorde 
ett besök och fick se hur det 
kan hoppas (och ramlas) bland 
railar och hopp. Rektor Karin 
Stegs fanns också med under 
rasten och skrattade högt när 
vi frågade om inte hon också 
skulle dra på sig pjäxor och 
skidor? ”Har ni hört talas om 
rektorn som gjorde en splitt och 
försvann?!” Alla elever borde få 

ha en egen snöpark.

KOM OCH JÖKA!
På Järvsöbaden hoppas man på en 
 baby boom. Man kan ju säga att det är ett 
lite annorlunda grepp för att öka barna-
födandet, men vi gillar idén! Countryside 
hotel, där Järvsöbaden ingår, har tagit 
fram ett erbjudande riktat till par som 
bokar en övernattning. Får paret sedan ett 
barn inom 9,5 månader efter över nattad 
natt så får de en gratis övernattning. Fiffigt! 
Varför undrar du? Även vi! Eftersom  
barnafödandet, enligt SCB, har minskat 
och nu ligger på 1,67 barn per kvinna 
(2020) så vill hotellkedjan sätta fokus på 
just detta. Så nu är det bara att boka in en 
natt på Järvsöbaden och ligga skönt…

Långlyckan
GUSTAF
”Långlyckan är en del av Hälsinglands historia i dekoration” 
så för klarar  Krister sitt företag Långlyckan. Handtryckta 
 produkter så som handdukar och löpare.

Detta nya mönster har starka kopplingar till tre stycken 
Gustaf. Ramen är inspirerad av ett väggfält på Skogaholms 
herrgård som är inredd i Gustaviansk stil (Kung Gustav III). 
Rosetten är inspirerad av en takdekoration i Bjuråkers forn-
gård där ansvarige för dekorationerna heter Gustaf Reuter. 
När Skogaholms herrgård flyttades till Skansen i Stockholm 
så invigdes den av Kung Gustaf V Adolf. Så dukens namn är 
just – Gustaf!

Rektor Karin Stegs på Båtbacken friskola hejar på sina 
elever under lunchrasten. Foton: Håkan Persson

Foto: Privat

SNÖPARK
PÅ SKOLGÅR’N

VÄLKOMMEN TILL OSS
kvarteretlarkan.se   

Norra Järnvägsgatan 39, Ljusdal

Öppettider Mån-Fre 10-18 Lördag 10-15

Mysig shopping  

för hela familjen!
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Han som flyger ner...

MJUKA 
PAKET
Massa nytt hos 
Järvsö backen! Mössor, 
ullsockar, tröjor, lins-
skydd till dina goggles, 
mobil-sovsäckar och 
spel. Och mycket mer! 
Men framför allt, Järvsö 
snowparks första 
tröja! Och frågan vi då 
ställer oss är vem som 
gömmer sig i siluetten? 
Vi tycker oss skymta 
en hjälmlös skidåkare? 
Måste vara någon från 
gamla dagar. Snabbt 
SMS till kreatören Mr. 
Fransson själv. Och 
visst var det som vi 
trodde. Det är Ante 
Fransson som pryder 
tröjan. Aldrig går han 
ur tiden som en fantas-
tisk skidåkare!

IR-BASTUN
Må bra-butiken på Stenegård har investerat 
i en IR-bastu som även har ljusterapi. I en 
IR-bastu är det långvågiga infraröda strålar 
som ger värmen. Detta ska även ge immun-
försvaret en rejäl boost.

– De värmer upp kroppen inifrån och 
ut, förklarar Ann-Sofie Mickelsson på Må 
bra-butiken.

Så vad passar väl bättre än att krypa in 
i bastun efter en lång dag ute i snön? Och 
varför inte boka på en behandling efter bas-
tun också? Då kan vi garantera att ögonen 
klappar ihop innan nio-nyheterna (21 alltså!).

I vintras hamnade vi bredvid en person i sexstols-
liften som varken var utrustad med skidor eller 
bräda. Istället bar han på en ryggsäck som var så 
stor att den var tvungen att få egen sittplats i liften. 
Under de 2,14 minuter, som det tar att åka upp, hann 
vi reda ut att Alexander skulle flyga 
ner, och att han dessutom har rötter 
i byn! Vi hann fånga honom på film 
också, scanna koden! Han lär i alla fall 
ha haft den vackraste vyn av oss alla!

Stenegård
Stenegård släpper en egen kollektion – Stene gård-
skollektionen. Färgglada brickor och mönster vävda 
linnehanddukar med Stenegårds motiv är några av 
de nya produkterna. Kollektionen har designats av 
Julia Groth som är illustratör och medarbetare på 
Stenegård. Alstren kommer säljas på Världsarvs-
centrumet och tanken är att intäkterna ska bidra 
till att Stene gård hålls levande och fortsätter att 
utvecklas. 

Foto: A
licia M
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Foto: Stenegård

Hos Järvsö Gårdsbageri jobbar Per 
Bergen udd på  flitigt, ett sprillans nytt ba-
geri på 50 kvadrat meter står nu klart.

Nu har det blivit inflyttningsdags hos 
Kulthammar by. 37 unika lägenheter.

Hos Järvsöbacken har det hänt lite sen 
förra vintern. En stor ny värmestuga har 
byggts på norra sidans barnområde. Och 
mer parkering på norr. Även personalen har 
fått större egna utrymmen. Lite kul siffror 
är att det under förra vintern räknades till 
272 000 skiddagar, vilket är en nioendeplats 
i storlek i Sverige. I snitt innebär det 2 200 
skidåkare varje öppen dag. Snyggt jobbat!

Järvsögymnasiet utökar med ytterligare 
två utbildningar; naturturism och djurvård.

Den nya publika anläggningen för den vit-
ryggiga hackspetten på Järvzoo är nu invigd.

I Skästra har en ny liten butik med åter-
bruk öppnat, Stintans bod.

Vann vi Stora turismpriset? I skrivande 
stund är gänget på Destination Järvsö på 
väg ner för att eventuellt motta guldet. Det 
är arbetet med att ha blivit den första håll-
barhetscertifierade destinationen i Norden 
som ligger till grunden till nomineringen.

BYHETER

Foto: H
åkan Persson

Foto: Frida K
lang



VARMT VÄLKOMMEN
  till Drottningen av Kyrkön: Järvsö kyrka, som finns till för  dig  året runt,  
  i alla väder & årstider. Fira gudstjänst, hör intressanta föreläsningar,  
   njut av rogivande musik & gemenskap. Kyrkan står öppen varje dag  
  kl. 09.00-15.00 & vid annonserade programpunkter, skanna QR-koden  
  & följ oss på facebook.com/jarvsoforsamling & svenskakyrkan.se/ljusnan.
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 38  Möt Benny och Astor
 BÄSTA SKIDPOLARNA

 40  Uppe på berget
 KLARA FIXAR PISTEN

 42  Så mycket snö finns det i
 JÄRVSÖBACKEN

 44  Åker med enorm skidglädje
 JÄRVSÖBACKENS LUNNEFÅGEL

 54  De härliga skären
 HÄR KAN DU ÅKA SKRIDSKOR

 58  Skidproffset Malou
 SÅ ÅKER DU SKIDOR

 60  Maxa flåset 
 HÄR KAN DU ÅKA LÄNGD

MôSSA

Foto: Håkan Persson
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Ny aktörNy aktör
På Skidcenter Norr 

i Järvsöbacken

www.ravgrytet.se
@ravgrytetskafferosteri

@_nomadburgers_

Café 
Våfflan

American style waffles
Rödmyravägen 17

Rosteri & 
Produktion 

i Kyrkbyn
Kaffebar 

Rödmyravägen 17

Foodtruck, 
Restaurang 
& Catering 
Rödmyravägen 17

Foto: Lisa Björner30 ÅR
Harsa fyller 30 år den 
1/1 2023! “Det har 
varit 30 fantastiska 
år som inte alltid har 
varit en dans på rosor, 
men helt klart värt allt 
jobb” säger Mr. Harsa 
och Harsa Jr. De ser 
fram emot flera år i 
fantastiska Harsa. För 
du vet – Harsa vinner i 
längden…
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Astor

Hur är Benny som skidpartner?
– Han är orimligt tung, väldigt lik ett jord-
ankare faktiskt. Aldrig hinner han före mig 
heller, han är så otroligt långsam. Han behöver 
nog träna lite mer faktiskt... Lite snabbare 
tycker jag att han skulle kunna åka.

Vad är det bästa med längdåkning?
– Det är att få bli riktigt trött och få utlopp 
för all min energi. Sen är det såklart riktigt kul 
att tävla mot hundpolarna därhemma. Jag är 
klart snabbast, men ja, uthålligheten är väl 
inte den bästa.

Hur lång är den perfekta längdturen?
– Sju kilometer. Efter det börjar husse 
maska lite väl mycket och jag blir 
faktiskt också trött. Men det är ju inte 
så konstigt när jag släpar runt på den 
tyngsta klumpen i hushållet! Mina hund-
polare har så mycket lättare förare. Så lite 
orättvist är det. Men upp till sju kilometer 
vinner vi lätt och det är ju det viktigaste – att 
vara först.

Hur spenderar du helst en ledig lördag?
– På rygg i hundkorgen i sällskap med min 
hundkompis Arla. Sen tuggar jag gärna på 
tuggbenet vi får en gång i veckan. Mitt mål 
är att äta upp det i så få tuggor som möjligt, 
hittills har jag dock inte lyckats svälja den i ett 
svep, men jag jobbar på det.

Har ni kraschat någon gång?
– Av någon konstig anledning, som jag inte 
förstår brukar, husse ligga där bak och åla sig i 
snön rätt ofta. Jag förstår verkligen inte varför 
han ligger där, han sinkar oss ju! Han får sig 
en och annan anklagande blick såklart, det här 
med balansen får han då ta och jobba på. Han 
måste lära sig att stå på benen, annars får han 
börja gå på alla fyra som mig.

text & foto: Alicia Mårtensson

Bättre skidpolare går inte att hitta. 
Möt Benny och Astor som delar en 
gemensam kärlek till skidåkning.

Fakta

ASTOR  
GÄFVERT
ÅLDER: 9 år.
BOR: Järvsö.
FAMILJ: Husse, matte 
och tre lill-hussar, tre 
hundkompisar, tre 
katter samt ett gäng 
höns och får.
FRITIDSINTRESSEN: Hitta 
äckliga saker att äta. 
Gnider mig gärna 
i smutsiga lerpölar 
också, men då blir 
inte husse så glad...
SMULTRONSTÄLLE I JÄRVSÖ: 
Gärna nånstans där 
det rör sig katter, de 
är väldigt roliga att 
jaga nämligen.

Fakta

JÄRVSÖ IF
Manchester hittar vi 
såklart i elljusspåret i 
centrala Järvsö som 
sköts av Järvsö IF. I 
vinter kommer fören-
ingen återigen lägga 
ut konstsnö i elljus-
spåret och det finns 
möjlighet att stötta 
föreningen genom 
att betala spåravgift. 
Under vinterhalvåret 
bedriver sektionen 
för längdskidor barn- 
och ungdomsverk-
samhet i spåren.

Vad får absolut inte glömmas hemma en dag 
i skidspåret?
– Dragselen är viktig, annars blir det ingen 
åkning. Inget gör mig så exalterad som att se 
selen, jag vill hoppa in i den fortast möjligt 
och springa iväg. Men såklart är husse segast 
i världen och jag måste gny högt i örat på 
honom för att han ska skynda sig. Jag förstår 
verkligen inte varför allt ska ta sån tid.

Utförsbacke eller uppförsbacke?
– Utför. Och det ska gå snabbt! Så snabbt att 
jag kan ligga ner i kurvorna. Sen älskar jag att 
jaga andra, ser jag en annan hund är målet 
alltid att springa om den. Det är vinna eller 
försvinna som gäller!
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Fakta

BENNY  
GÄFVERT
ÅLDER: 49 år.
BOR: Järvsö.
GÖR: Rovdjursexpert 
på WWF.
FAMILJ: Fru, tre barn 
och fyra hundar, tre 
katter samt höns 
och får.
FRITIDSINTRESSEN: 
Skidåkning och det 
gärna med hund, 
löpning, bollsporter 
och umgås med 
familjen samt arbeta 
på gården.
SMULTRONSTÄLLE I JÄRVSÖ: 
Sidskogssjön på 
sommaren, Blacksås 
i Harsa på vintern.

"Hallå husse, vill du inte ha en lite pöss?"

Benny
Hur är Astor som skidpartner?
– Han är trogen, stark och inspirerande. Man 
smittas av hans glädje att dra och åka skidor. 
Jag får hjälp av honom att hitta ännu mer 
 glädje i att åka skidor för det blir det ju när man 
har en hundkompis med sig som tycker att det 
är så himla roligt. Då kan det inte vara tråkigt.

Vad är det bästa med längdåkning?
– Det är en väldig frihet och glädje att få åka 
skidor. Det är härligt när det går fort och när 
man åker på en vacker plats, som Harsa till 
exempel – då är det extra härligt. Det bästa är 
nog att man får komma ut i naturen i vinter-
miljö och njuta av vackra vyer.

Hur lång är den perfekta längdturen?
– Sju kilometer. Min dragkompis Astor och 
jag orkar sju kilometer tillsammans därför är 
det den ultimata distansen. Åker vi längre än 
så, vilket vi ofta gör, åker de andra i familjen 
om oss. Vi är snabba, men inte så uthålliga.
Sju kilometer i maxfart då är Astor och jag i 

zonen.

Hur spenderar du helst en ledig 
lördag?
– Tillsammans med familjen med gott 
fika, någon gemensam aktivitet och 
sen avslutar jag gärna dagen med att 
slappa i soffan.

Har ni kraschat någon gång?
– Det är sällan Astor vurpar, men jag har 

kraschat. Man får ju inte fega, så oftast 
kraschar jag när vi trycker på lite extra eller 
går in i någon utförslöpa. När jag är på väg att 
krascha skrattar jag i luften och sen får man 
samla ihop kroppsdelarna efteråt och se om allt 
är helt. Vilket det hittills har varit, tur nog. Det 
är oftast bara roligt att ramla och många gånger 
önskar jag att någon skulle ha filmat krascher-
na så jag fick se, det ser nog bra roligt ut.

Vad får absolut inte glömmas hemma en dag 
i skidspåret?
– Dragselen och expanderlinan, utan de grejer-
na då blir det ingen åkning. 

Utförsbacke eller uppförsbacke?
– Utförsbacke. Nedför är bäst, där får jag 
utlopp för tyngdlagen och har kilona med mig. 
I uppförsbacke har man kilona emot sig oavsett 
vad man väger. Dessutom åker min fru om oss 
i uppförsbacken, men i utförsbacken kommer 
vi ikapp. •
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Klara Westerberg älskar inte 
bara sitt yrke som pistmaskins-
förare, hon älskar dessutom 
skotrar. Kika in hennes väldigt 
inspirerande Instagram.  
@clarabellacinderella
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Vad är det bästa med att jobba som 
pistmaskins förare?

– Att tiden går jättefort och att det inte 
känns som ett jobb eftersom det är så kul.

Hur många säsonger har du jobbat med 
detta?

– Jag har kört pistmaskin i sex säsonger.
Vad krävs för att bli en bra pistmaskins

förare?
– Det är alltid bra att ha ett personligt 

intresse i utförsåkning. Så man vet att man 
levererar en bra produkt på morgonen, men 
vem som helst kan bli en bra pistmaskinsförare 
bara intresset finns.

Har du någon favoritpistmaskin?
– Jag har till största del kört Pisten bully, och 

min favoritmaskin utav Pisten bullys olika 
maskiner är Järvsös 400 park pro från 
ifjol, eftersom den har så mycket 
funktioner för parkunderhåll för 
att få till det perfekta resultatet.

Vad är det viktigaste att ha 
med sig ut på ett pass?

– Fikat är viktigast. För 
min del är det energidricka.

Vad lyssnar du på under 
ett pass?

– Jag lyssnar på allt möjligt 
under ett pass, man hinner 
beta igenom en hel del musik 
på åtta timmar per dag. Men 
helst någon intressant podd eller 
så kallad phonk.

Vad är roligast, lägga manchestern 
eller bygga park?

– Både manchester och park har sin 
 tjusning. Att göra en perfekt manchester 
kräver sin förare för att se vars snön behöver 
läggas tillbaka till exempel, och när man kör 
park behöver man använda sin kreativitet för 
att skapa bra features både för åkaren och 
ekonomiskt sett.

Säg en feature i pistmaskinen som är extra 
bra att ha?

– Snödjupsmätningssystemet. Det visar hur 
mycket snö det är överallt så man ser om man 
behöver flytta snö någonstans där det är påväg 
att bli barmark. •

PISTEN BULLY 
600 PARK STAGE
Ännu ett monster har 
anlänt. Pistmaskin-
förarna i Järvsöbacken 
har en ny "leksak" att 
ratta (spaka?) i vinter.
Själva kraftverket är en 
sexcylindrig Cummins 
som ger ifrån sig 455 
”hörspers” och ett vrid-
moment på 2 250 nm 
vid 1 200 varv. Bränsle-
förbrukningen ligger 
i nivå med personligt 
julkort från Preem (19,5 
liter i timmen!).

Man kan tro att 
det är en rang-
ordning bland förarna 
att få  ratta den nya 
maskinen, men så är 
det inte. Alla hittar 
sin egen favorit. En 
del gillar när det är 
riktiga knappar, spakar 
och minimalt med 
bildskärmar. Sen finns 
det smartphonegene-
rationen som gillar när 
det är automatiserat 
och drösvis med tryck-
känsliga knappar.
Så märker du att din 
skidåkning blir ännu 
mjukare och bättre i 
vinter kan en  
stor del ligga  
i den nya  
maskinen.

8 frågor till 

PISTMASKINSFÖRAREN

Fakta

KLARA  
WESTERBERG
ÅLDER: 28 år.
BOR: Ljusdal och 
 Hemavan.
GÖR: Pistmaskins-
förare.
FAMILJ: Sambon 
Stefan.
FRITIDSINTRESSEN: Skoter 
och cykling.

Klara är en van pistmaskinsförare, hela 
sex säsonger har hon i ryggen.

Snödjupsmätningssystemet är en smi-
dig feature! Mer statistik på nästa sida...

text & foto: Alicia Mårtensson



42

MÔSSA

332 586 m3
DJÄVULSKT MED SNÖ!

Foto: Håkan Persson
OBS! Inget montage, men skulle 
det mot förmodan vara det så är 
den ansvarige Jonas Olsson...

Järvsö kyrka: 54 meter.
Snögubbe: 151 meter.
Öjeberget: 369 m.ö.h.

Frågor på det?

Så mycket snö till verkar 
våra snö hjältar varje 
vinter i Järvsöbacken. 
Skulle vi sedan lägga 
ut all den snön och 
göra en två meter bred 
väg, med en snötjock-
lek på 50 centimeter, 
skulle den snövägen 
räcka hela vägen ner 
till huvudstaden.

Gör vi istället en 
snögubbe av all snö 
skulle den bli hela 150 
meter hög(!) – se snö-
monster här intill! Inte 
står sig vår kyrka på 
54 meter i skillnad mot 
den. Den är dessutom 
Sveriges största lands-
ortskyrka, så ni förstår 
att snögubben är stor. 
Om vi ska uppskatta 
storleken på moroten 
så bör den bli, säg, 15 
meter cirka?

Under förra säsongen 
smälte 62 675 m3 snö, 
det vill säga 19 procent. 
Mycket vatten blir det! 
Denna smälta snö 
skulle kunna fylla stora 
bassängen i Färila 
Simhall 65 gånger om.

Mest snö hittar vi 
i Östbacken, Järvsö 
snowpark, ”parken”. 
Här ligger vintertid 
29 690 m3 snö, det vill 
säga nio procent av 
all snö i systemet. De 
stora hoppen hjälper 
givetvis till. Det största 
svarta hoppet mätte 
ifjol upp till ett snödjup 
på sju meter. Snittet i 
backen är annars 0,65 
meter.

Ska vi snacka pisttid 
så tar det 17 timmar att 
 pista hela systemet. 
Det tar i snitt 1 timme 
och 36 minuter att 
köra igenom Himla-
backen, från toppen 
av berget och ner 
till dalstationen för 
Toppliften.  

Vi tackar Fredrik 
Jelk, Järvsöbacken, 
som snällt bjussat med 
sig av denna roliga 
data. •



”

Svensk Fastighetsförmedling Turistvägen 60 B T +46 651 120 21 svenskfast.se/jarvso

svenskfast.se/jarvso

Bli först med att flytta in vid Järvsöbackens norra skid- 
område i anslutning till barnområdet. Här kan du sätta  
på dig skidorna utanför dörren och ge dig direkt ut i  
backen, ett riktigt “ski in ski out” läge.  
 
För mer information kontakta ansvarig mäklare Susanne 
Viken, 0703-06 01 60.

Antal Bostäder 12 
Upplåtelseform bostadsrätt 
Rum 3-4 Rok 
Boarea ca 70 kvm  
Pris från 3 495 000 kr 
Avgift 4 000–4 500 kr 
Inflytt december 2023

Susanne Viken
T +46 703 06 01 60
susanne.viken@svenskfast.se

Brf. Alpterrassen,
ditt andra  
hem. 
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”Skidglädje”

text & foto: Alicia Mårtensson

Har du någon gång svischat fram i Järvsö backen har du med 
 största sannolikhet träffat på Lunne. Öjebergets egna kameleont 
som åker såväl slalom som puckel, telemark och topptursskidor. 
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”Skidglädje” ANDERS LUNDSTRÖM, ELLER 
Lunne som de flesta i backen 
känner honom som, har jobbat på 
berget i fler år än vad du har både 

fingrar och tår att räkna på. När Lunne var 18 
år gjorde han sin första säsong i Järvsöbacken 
och i mer än 20 år har han varit en av de fasta 
på berget.

– Anledningen till att jag började jobba här 
är mitt intresse för skidåkning och att jag är 
kvar än idag är fortfarande av den anledningen. 
Och att jobbet är så roligt, säger Lunne.

När Lunne började jobba i Järvsöbacken 
skedde all åkning på norrsidan och sydsidan 
var inte ens igång än.

– Järvsöbacken har utvecklats väldigt mycket 
sedan jag började. Förut var det bara släpliftar 
och inte alls lika mycket folk.

LUNNES HEMMABACKE UNDER uppväxten 
var dock inte Öjeberget. Uppväxt i Arbrå var 
det i Koldemoåsen och i Orfabacken vid Or-
baden han växte upp. Lunne åker idag såväl 
slalom som telemark, puckel och topptur-
skidor. Under ungdomen var det däremot olika 
typer av freestyle-åkning och telemark som var 
populärt. Och Lunne tävlade i vad man skulle →
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kunna säga var gammeltidens big jump.
– Det är lite blygsamt nu för de hoppen vi 

gjorde då, i slutet av 80-talet, är ingenting jäm-
fört med vad kidsen gör idag, säger Lunne.

I sin ungdoms glansdagar tävlade Lunne 
både i Svenska och Nordiska mästerskapen.

– Jag har ett par bronsmedaljer från junior- 
SM, men det är ingenting jag kan skryta 
med i parken idag. Jag har inte lärt mig 
några nya trick sen slutet på 80-talet.

Att hålla sig helt borta från parken 
kan han dock inte riktigt, har du ögonen 
öppna kan du därför, om du har tur, se 
Lunne slänga en gammal daffy, spread 
eagle eller en klassisk helikopter. Du 
känner igen Lunne på det stora leendet 
och den gamla klassiska hoppstilen som kidsen 
idag sedan länge övergett.

– Skidåkning för mig handlar om att ha kul 
och det är mycket skidglädje. Och jag tror att 
det kanske syns på mig när jag åker, att jag har 
mycket skidglädje.

MEN DET ÄR inte enbart i parken du hittar 
Lunne, du kan lika väl se honom göra utfalls-
steg på telemarksskidor eller smidigt glida fram 
genom puckelpisten.

– Telemark började bli en grej där i slutet 

av 80-talet och då var det en kille som heter 
Nicke Persson som fick in mig på telemark.  
Då var det gamla träskidor med läderpjäxor 
som gällde, berättar Lunne.

När Lunne började åka skidor fanns inte ens 
carving, först mot slutet av 90-talet köpte han 
sina första.

– Carving är skönast. Det är en riktigt 
härlig känsla när man kan ligga ner och pressa 
i en riktigt skön carvingsväng. Med de gamla 
skidorna var det mer tyngden på dalskidan och 
man fick nästan lyfta på innerskidan i svängen.

På den tiden, innan carvingen kom till byn, 
tränade Lunne även puckelpist. Några tävlingar 
blev det däremot aldrig. 

– Om man behärskar puckel ganska bra, då 
kan man åka det mesta. Det är en bra fostrande 
gren för att få lära sig att göra korta svängar 
och ha fartkontroll och samtidigt få kontroll i 

hoppen, säger Lunne som gärna svänger in  
i puckeln när han passerar under ett arbets-
pass på skidor.

– När jag fyllde 50 i våras var Järvsöbacken så 
snäll att jag fick ett par puckel pist skidor. Där kan 
vi snacka om raka och smala skidor utan carving, 
speciellt anpassade för puckel, säger Lunne.

PÅ SENASTE TIDEN har Lunne fastnat 
för den ”nya flugan" topptursåkning och 
går gärna uppför istället för att ta liften.

– Det behöver inte vara i fjällen, gå 
på topptur kan man göra på vilket berg 
som helst bara det finns snö. Toppturer är 
något jag vurmar för, då får man kämpa 
lite uppför i fin natur och sen få några 

roliga svängar ner, det är en härlig känsla, säger 
Lunne.

I vinter ser Lunne fram emot massa härliga 
skidäventyr med sambon Catrin och famil-
jen. Och har du turen på din sida i vinter 
kan du säkert se när Lunne slänger ett och 
annat old-school trick i parken eller pressar 
telemarkssvängarna så pass att man funderar 
på hur karln kan ha benmuskler nog till det. 
Och frågar du, kör han säker gärna ett race 
i puckelpisten. Må bäste skidåkare med bäst 
fartkontroll vinna! •

Wooow en daffy, är det du Lunne?

SÅ ÅKER DU  
TELEMARK
Att behöva förklara 
i text hur du ska stå 
och hur du ska gå 
ner i utfallsliknande 
steg och samtidigt 
lägga skidorna på 
kant, det var inte 
det lättaste. Lunnes 
bästa tips är därför 
att stanna honom 
i backen så visar 
han hur det ska gå 
till. Eller gå en kurs 
hos skidskolan.

”Jag har inte lärt mig några nya  
trick sen slutet på 80-talet”
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Fakta

ANDERS  
”LUNNE”  
LUNDSTRÖM
ÅLDER: 50 år.
BOR: Arbrå.
GÖR: Skidpatrull och 
lifttekniker.
FAMILJ: Sambon Catrin, 
två barn på 17 
och 18 år samt två 
utflugna bonusbarn 
och kaninen Oskar.
FAVORITPIST: Norr-
backen, sydbacken 
och såklart puckeln.
ÅKER HELST: Beror på 
dagsform, ibland 
byter jag efter halva 
dagen.
LYSSNAR PÅ: 80-tals 
hårdrock.
DET VISSTE DU INTE OM 
LUNNE: Jag är en hän-
given flugfiskare.

SÅ BLIR DU 
LIKA BRA  
PÅ PUCKEL 
SOM LUNNE
1.   Se till att ha en 

bra grundposi-
tion, du ska stå 
mitt på skidorna 
och ha lätt böjda 
ben.

2.  Var följsam i 
kroppen, tänk att 
benen är dina 
stötdämpare. 
Stavarna framför 
kroppen och upp 
med blicken.

3.  Håll ihop 
skidorna och 
sätt i staven på 
puckeln och 
dämpa medan 
du vrider skidor-
na under dig. Du 
ska inte ha så 
mycket carving, 
gör lite mer av 
en sladdsväng. 
Överkroppen ska 
alltid vara nedåt 
i fallinjen – ingen 
medvridning. 

4.  Sträck ut benen 
mellan pucklarna, 
tänk återigen på 
att benen är dina 
stötdämpare.

5.  Viktigast är att 
ha kul och vågar 
testa, det behöver 
inte gå så fort 
första gången!
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Vi drar en stav för prylarna
Järvsöbackens experter har erfarenhet för en livstid. 

Välkommen in och fråga ett proffs!

Skidor: Alla skidor som säljs och 
hyrs ut har testats av personalen. 
Malin Hjälms val för vintern blir 
Fischer Ranger 96 – funkar både i 
och utanför pisten. Kom och prova ut 
dina favoriter i testtältet.

Pjäxor: Hos oss finns det alla möjlig-
heter att skapa bra pjäxor för varje 
fot. Vill man ha värme i så är det 
inget problem. Behöver vi ens nämna 
de formpassade sulorna? Det är väl 
lika givet som grädden på chokladen?
Gillar du retrolook? I så fall har vi 
pjäxan för dig – Nodicas HF-modell, 
85 för damer och 110 för herrer har 
en ruskigt skön design, superenkel 
att ta på sig och kan spännas enbart 
genom att använda din stav.

Twintip: Oavsett om det handlar om 
rails, stora eller små kickar i parken 
är Line Tom Wallish Pro den kvicka 
och snärtiga skidan för jibbern!

Hjälm: Hetast på Malins hjälmhylla 
i vinter är Poc Obex Mips – en kruka 
utöver det vanliga. ”Equipped with 
MIPS, a technology that reduces ro-
tational forces on the brain” – vidare 
passar den i alla väder, lätt vikt – ja 
en massa plus plus över denna ”he-
la-berget-hjälm”. I kombo med 
POC’s goggles snackar vi 
passform som överträffar 
fantasin – pannglipor 
är ett minne 
blottt...!

Goggles: POC’s 
Nexal Clarity har en 
bred cylindrisk lins med ett skydd 
i nederkant som ger en extra an-
siktstäckning och solskydd. Linsen 
är väldigt lätt att byta ut så att man 
smidigt kan anpassa sig efter det ak-
tuella väderförhållandet. Kom gärna 
in och prata kontrastlinser med oss 
– vi är experter på Järvsöljus.

Ryggskydd: Scott Airflex Pro är 
västar när de är som bäst. Tekniken i 
dem är att de är mjuka när man har 
på sig dem och vid eventuell vurpa 
så stelnar materialet.

Testtältet: Här får man möjlighet 
att prova sprillans nya skidor 
samt få känna skillnaden 

på vanliga skidor och bra 
skidor. Bland de märken 
att prova på finns Völkl, 
K2 och Fischer. 
Testtältet står uppe i stort 

sett varje helg under hela 
säsongen.

Inbytessystem: Byt istället för att 
ärva. Vi har ett system där alla skidor 
och pjäxor som är köpta hos oss 
går att byta in mot andra skidor när 
det är dags. Är du inte redan med 
i inbytessystemet – passa på att gå 
med du också!

+ Tecnica Cochise 130

+ Scott Airflex

+ Scott Sun Valley

+ Line Tom  
Wallish

+ Fischer 
Ranger 96

+ Poc Obex

Närvaro. För all tid.
Vi tror på kraften i att vara närvarande. Att vi ska finnas här för dig på 
din hemmaplan. Oavsett om det handlar om försäkringar för dig och ditt 
hem, ditt företag och dina anställda, bostadslån, långsiktligt sparande 
eller en bostadsaffär. Tillsammans hjälper vi dig med allt inom bank, 
försäkring och fastighetsförmedling. Idag, i morgon och för all tid.

Bank, försäkring och fastighetsförmedling. Nära dig.

Länsförsäkringar Gävleborg
• Telefon: 0651- 56 63 00
• Besök oss i Ljusdal: Postplan 14B

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
• Telefon: 0651-400 00
• Besök oss i Ljusdal: Postplan 14B
• Besök oss i Järvsö: Turistvägen 54

Kontakta oss

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRVSÖBACKEN
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Upplev 
Upptäck 
Uppskatta 
Nu lanserar vi vår nya evenemangskalender  
ljusdal.se/evenemang

En av 
Hälsinglands 

största privata
arbetsgivare

Vad brinner du för?

Jobba 
hos oss

Lediga tjänster just nu hittar du på karriar.byggfakta.se – eller på byggfaktagroup.com/career/

Läs mer om dina framtida möjligheter i Sverige på karriar.byggfakta.se eller ännu fler 
möjligheter inom koncernen globalt på byggfaktagroup.com/career/ 

Du kan söka lediga jobb eller börja med att ”connecta” med oss genom en intresseanmälan.

Peter Björk
IT-utveckling 

Edwin Nilsson
Försäljning

Malin List
Onboarding

Klockan 19:43 den 2 mars 2004 skapades min första använda-
re inom DOCUgroup och jag började som praktikant med att 
registrera text och bild från materialleverantörer på den ny-
startade tjänsten ByggfaktaDOCU.  Sedan dess har jag arbe-
tat runt om i Europa och det har gett mig möjlighet att träffa 
otroligt många bra människor som har lärt mig allt jag kan i 
arbetslivet och även en hel del utanför. Det jag framför allt har 
med mig från alla på Byggfakta är viljan att göra bra prestatio-
ner i alla lägen, oavsett roll eller uppdrag.

Här jobbar jag

Marita Thorén
Teamledning
kundsupport

Sara Björk
Ekonomi

Jag anställdes som undersökare 1987. Två år senare började 
jag med nyförsäljning och fortsatte sedan till förnyelse/kund-
supportgruppen. 1999 gick jag vidare till  fakturering och in-
betalning på ekonomiavdelningen och här är jag fortfarande 
kvar! Det jag gillar med mitt jobb är kontakten och processen 
med sälj och kunder samt underbara kollegor som hjälper 
och stöttar och att vi har roligt  tillsammans.

Det är drygt 12 år sedan jag startade min bana i företaget; det 
är lång tid men vad gör det när man har roligt!  Jag har hela 
tiden varit på vår norska undersökaravdelning men haft lite 
olika arbetsuppgifter; undersökare, gruppledare, coach – och 
nu startar nästa utmaning då jag får ansvar för nyrekryteringar 
som on boardingcoach. Jag ser fram emot att hjälpa åtta nya 
undersökare att samla in unik information till våra kunder. 

Emelie Gindin
Marknad
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•  KUNDRÅDGIVARE •  KOMMUNIKATÖR •  IT  •  MEDIA  •  EKONOMI  &  F INANS

I Byggfakta Group finns alltid en öppen dörr för dig med arbetsglädje, driv och ambitioner. Vi kan erbjuda 
fina karriärmöjligheter i Hälsingland, Stockholm och ute i världen. Som arbetsgivare gillar vi att få 

våra medarbetare att växa och våga ta kliv när tillfälle ges. Hos oss kan du göra karriär inom

Jag är född och uppvuxen i Stockholm och har under de 
senaste åren tillsammans med min familj känt en stark driv-
kraft att lämna storstan. Vi tog till slut vårt pick och pack och 
flyttade till Hälsingland där min man växt upp - ett lugnare liv 
närmare naturen lockade. Jag är relativt ny på vår marknads-
avdelning men känner redan att det är ett otroligt kul bolag 
i stor utveckling. Jag ansvarar bl a för hantering/produktion 
av våra kunders digitala utskick, samt för våra sociala medier. 

Jag har fått möjlighet att utvecklas otroligt mycket som sälja-
re. På Husguiden har vi en säljcoach som varje dag gör allt för 
att du som säljare ska bli så bra som möjligt. Det finns otroligt 
många olika sätt att nå sina mål på, du får verkligen vara den 
du är. Och gör man en bra månad så blir det alltid extra kul 
den 25:e. Nu väntar nya utmaningar då jag kliver på en ny roll 
som Account Manager inom affärsområdet Property och för 
varumärket CityMark.

Strax efter semestern år 2000 klev jag, på lite darriga ben, in 
på Byggfakta första gången. Det blev starten på en lång och 
spännande resa med en massa glädje, lite gupp här och där 
men HJÄLP vad det har hänt grejer här under åren! Jag har 
jobbat med det mesta inom försäljning och kundrelationer. 
Sedan 2017 är jag teamledare för kundsupport. Framtiden 
här känns superspännande med allt som händer i vår nu-
mera börsnoterade koncern. Vi har grymma tjänster och såå 
härliga kollegor!
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R E S P E K T E R A !
Hundar skall hållas kopplade och
får endast vistas i anvisade spår!

Vindskydd 
Utplacerad termometer

Vår stugby
Vallabod

Skidshop
Vandrarhem

MOTIONSSPÅR (klassiskt)
Blacksåsrundan                     15 km                                                         
Gluggvallsrundan           15-20 km                                                         
Lätta milen                              10 km                                                         
Lätta 7,5                                   7,5 km                                                         
Tomtarundan (även med hund)       6 km                                                         
Evertrundan (även med hund)        6 km
Vallslingan (även med hund)            5 km
Stjärnslingan                        2,5 km
Silversvängen                       2,5 km
Sjöslingan                               1.5 km
Solspåret*                                    4 km
* Solspåret dras på sjön vid gynnsamt väder

SKIDSTADION (klassiskt/skate)
SM spår                                     10 km
SM spår                                       4 km
Elljusspår                                2,5 km

2
3

4
5

1

(klassiskt/skate/
promenad/hund)

Scanna spårkartan

2

3
4 5

1

Välkommen till Harsa
Med över 80 km välpreparerade skidspår på natursnö 

åker ni både klassiskt och skate i en underbar natur 
som passar allas kondition 

och färdighet!

Harsagården 1, 827 53 Järvsö   |   Telefon: 0651- 495 11   |   E-mail: info@harsa.se   |   www.harsa.se

Tomtarundan
Evertrundan
Vallslingan
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Skär för själenSkär för själen
Oavsett om du är gammal eller ung kan man umgås tillsammans på 

 Kalvsjöns is. Ifjol var första vintern isbanan plogades och det blev en riktig hit.
– Det är en skön upplevelse att ta sig fram så tyst och fort och höra det 

magiska ljudet på isen när det bara knarrar, säger Peppe Lindholm.
text: Alicia Mårtensson  foto: Frida Klang
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HÄR KAN DU ÅKA
•  Kyrksjön, Ljusdal. 

(Naturis.)
•  Idrottsparken, 

 Ljusdal. (Konstis.)
•  Kalvsjön, Järvsö. 

(Naturis, se Skridsko-
leden Järvsö på 
Facebook för aktuell 
status. Skridskor finns 
att hyra på Camp 
Järvsö.)

•  Järvsö industri plast  
arena, Järvsö. (Konstis.)

PÅ KALVSJÖN PLOGAR den ideella förening-
en Skridskoleden Järvsö upp en isbana med 
hjälp från Camp Järvsö. När vädret tillåter 
lockar isen såväl ortsbor som besökare. I 
 vintras var stäckningen ungefär tolv kilometer 
lång och vädret var på isarnas sida.

– Ifjol hade vi flyt med att det blev både 
kallt och varmt, och det är det som måste till. 
Annars behöver man dyr utrustning med sopar 
och hyvlar för att få till en bra is, berättar 

Peppe Lindholm, Camp Järvsö.
Det är många timmars arbete i kanske inte 

alltid de härligaste av väder som ligger bakom 
möjligheten att njuta av isleden. Banan som 
var ifjol tog ungefär fem timmar att ploga.

– Det är ett otroligt stort jobb att bara hålla 
den ren från början. Ifjol var den 15 meter 
bred när vi började, men sen krymper den i 
bredd på grund av smältning.

Själv hinner Peppe inte ta många skridsko-

skär om vintern, han är allt för upptagen med 
att ploga isen.

– Man har alltid intentionen att åka mycket 
långfärdsskridskor, men det tar tid att hålla 
isbanan i skick. För så fort det har snöat måste 
vi ut och ploga, även om det så är 25 minus.

PÅ KALVSJÖ KAN man vara på isen på sina 
egna villkor. Vill man inte åka långfärdsskrid-
skor, går det längdskidspår alldeles intill eller 

Peppe Lindholm. 

Det är viktigt att ta en fikapaus i åkandet.

Finns det något härligare än en slät is? Tror inte det va!Isen sjunger och The skridskorz bjuder upp till en fox.

→
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Körv är väl ändå den bästa lunchen?

Glöm inte att tänka på säkerheten när du ger dig ut på isen.

Wooooow, fatta att skrinna fram i denna vy!

Med spark kan alla följa med på skridskoturen.

så plockar man fram sparken.
– Vi vill göra det enkelt för folk att ta sig ut, 

konstaterar Peppe och berättar att på Camp 
Järvsö finns det såväl skridskor, isdubbar och 
stavar att hyra som pimpelspön och borrar om 
man hellre vill göra det.

SOM NYBÖRJARE ERBJUDER de även kurser 
via Upplev Järvsö och hyr man skridskor 
 brukar de alltid ge en liten genomgång kring 
hur man gör och hur man beter sig på isen.

– Att åka långfärdsskridskor är ganska enkelt 
egentligen, det handlar mest om att njuta och 
ha kul. Ungefär tre gånger tar det att bli bra på 
det, det är inte svårare än så. Det är mer som 
att skejta på skidor än att åka skridskor. Man 
får ge det en stund sen är det bara att köra.

Med isleden alldeles nedanför Camp Järvsö 
är det många som kommer dit och gör en hel-
dag av skridskoturen, med fler aktiviteter både 
före och efter. Kanske köper de ett dagspass 
på anläggningen och passar på att yoga innan 
skridskoturen och basta och bada isvak efteråt.

– Alla Järvsöbor som kommer och  provar 
 säger ”Åh, varför har vi inte gjort det här 
tidigare?”, men det har ju faktiskt inte funnits 
tidigare, skrattar Peppe som är glad över att 
möjligheten att umgås på Kalvsjön även vinter-
tid blivit så uppskattad.

– På sommaren ser man folk som är ute 
och fiskar och paddlar sup. På samma sätt ser 
man numera folk på vintern som bastar, åker 
skridskor, längdskidor och pimplar. Det är 
fantastiskt att se så mycket folk i rörelse. •

ISVETT
•  Var aldrig ensam på isen.
•  Ta med rätt utrustning – ispik, isdubbar, 

räddningslina och ryggsäck.
•  Berätta för någon som inte ska med  

vart ni ska och när ni beräknar vara 
tillbaka.

•  Gå inte ut på is du är osäker på om den 
håller eller ej, kärnisen ska vara minst tio 
centimeter tjock och lär dig var isen har 
sina svaga punkter.

•  Kommer du ändå ut på svag is, lägg dig 
på mage och om du går igenom använd 
isdubbarna för att ta dig upp samma 
väg som du kom. Behöver du hjälpa en 
kompis som gått igenom ska du alltid 
ha något mellan dig och den nödställde 
kompisen.

KÄLLA: issakerhet.se och  
svenskalivraddningssallskapet.se
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Sparken va, vilken grej!

Skridskor 
för alla

På Järvsö industriplast arena kan både den 
morgonpigga och kvällsmänniskan hitta tid för 
åkning. För visste du att ishallen håller öppet 
mellan klockan 08:00 och 24:00 alla dagar 

i veckan? All tid som inte är uppbokad av 
Järvsö IK välkomnas allmänheten ut på isen. 

Börjar vintersäsongen lida mot sitt slut 
behöver du dock inte misströsta. Numera 

kan du nämligen åka skridskor året runt i 
arenan, även de dagar när shorts och ett 
svalkande dopp i Ljusnan är ett måste.

Har du inte egen utrustning 
kan du låna kostnadsfritt 
av Fritidsbanken i 
Ljusdal.

KRÖNIKA

Första gången jag åkte långfärds-
skridskor gjorde jag det i för stora 
pjäxor och fick rejäla skavsår efteråt. 

Efter en kanske inte fullt så lyckad första tur 
med kramp i fötterna är det därför rimligt att 
tänka sig att långfärdsskridskor skulle bli en 
engångsföreteelse för mig. Men icke, istället 
fick jag blodad tand.

Idag är jag den första som ropar hurra 
när minusgraderna kommer. Jag älskar att 
höra hur isen sjunger och känna kylan nypa 
mig i kinderna. Att få glida fram över spegel-
blanka sjöar och veta att detta kanske jag 
bara kan göra just idag, imorgon kan det 
ligga snö här – det är min typ av mindful-
ness. För mig har det sedan min första tur 
på långfärdsskridskor blivit otroligt viktigt 
att ta tillvara på dessa stunder. Hinna njuta 
av den korta period när isen blivit tillräckligt 
tjock och snön fortfarande inte hunnit falla.

Men vissa vintrar kommer dock livet 
eller vädret emellan och man missar de där 
första fantastiska turerna. Då, och även de 
gånger jag hunnit med att glida fram på 
spegelblanka isar, är jag tacksam över alla 
de som tar sig tiden att ploga fram banor 
som gör att det går att njuta av långa skär 
även i februari.

I vinter hoppas jag därför på en riktig 
varga vinter, med många timmar längs 
skridsko lederna och orimligt många koppar 
varm choklad. För bland det bästa som finns 
är väl ändå att skrinna fram i gott sällskap 
och veta att du tog vara på dagen. Imorgon 
kanske förhållandena är helt annorlunda. Att 
vädret tvingar en att ta tillvara på nuet gör 
mig också så tacksam för varje dag jag får 
på isen.

/ALICIA MÅRTENSSONKööööööööööööööörv.

Ser du  
snyggingarna  
i glasen...?

Snabbast på Kalvsjön? Jodå!
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Malou Hjälm kan i princip kalla Järvsöbackens skiduthyrning på norra sidan för sitt andra hem. Här kan hon lätt 
orientera sig utan och innan bland skidor, hjälmar och boots efter alla år där med mamma Malin. Skidor har hon 
åkt sedan tre års ålder, så svänga, det kan hon! Hon ger fem tips till nybörjaren, amatören och prôffset. Läs och lär!

text: Nathalie Häll foto: Alicia Mårtensson

Så lär du dig åka skidor

 SVART: PROFFS SOM MALOU!
1.  För att göra de där riktigt snygga svängarna 

krävs styrka, så glöm inte försäsongs träningen. 
Marklyft är en favorit!

2.  Se till att hålla skidorna i bra skick. Lämna 
in skidorna på slipning och vallning. Rostiga 
kanter tål vi inte!

3.  Hitta rytmen. Hitta en röd vidöppen backe 
och öva! Höger, vänster, höger, vänster…

4.  Lunchen äter vi såklart senare än alla andra 
för att slippa liftkön!

5.  Kom och testa skidor hos mig i tältet. Det 
är SÅ(!) stor skillnad på olika varianter!

 GRÖN: NYBÖRJAREN
1.  Låna inte grannens tio år gamla skidor! 

Utrustningen har utvecklats något enormt 
de senaste åren. Hyr hellre bra utrustning!

2.  Spara den svarta pisten, så som Sydbacken, 
till senare. Börja på plan mark och lär dig 
grunderna.

3.  Glöm inte bort att fika, man blir inte proffs 
på en dag!

4.  Hojta på liftvärdarna om du stöter på 
patrull så hjälper de dig.

5.  Ta en skidlektion med min favoritskidlärare 
Patrick Murphy!

 BLÅ &   RÖD: "SVENSSON"
1.  Nu är det dags att tänka på positionen. 

Grundpositionen är axelbrett mellan skidor-
na med lätt böjda knän, parallella axlar och 
armarna framåt med lätt böjda armbågar.

2.  Jaga den härliga känslan av att komma upp 
på kant, vinkla knäna inåt backen och tryck 
till.

3.  Köp egna pjäxor! Det är viktigt att  
pjäxorna sitter fast för att få den  
perfekta svängen.

4.  ÅK MYCKET SKIDOR!
5.  OCH HA SKOJ!!
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Fakta

MALOU HJÄLM
ÅLDER: 23 år.
BOR: ”På köpingen” 
(Ljusdal).
GÖR: Jobbar på Karl 
Hedin, bygghandel, i 
Ljusdal samt ansvarig 
för testtältet i Järvsö-
backen i vinter.
FAMILJ: Mamma, pappa, 
bror och sambon 
Vilgot.
LÄNDER JAG ÅKT SKIDOR I: 
Schweiz, Österrike och 
Sverige.
ÅKT SKIDOR SEDAN JAG VAR: 
Tre år.
FAVORITRESMÅL MED SKIDORNA: 
Lech, Österrike.
FAVORITSKIDOR: ”Beror på 
när och var jag ska 
åka. På morgonen när 
det är stenhård man-
chester åker jag på 
Völkl Deacon 80 och 
när det är uppkört åker 
jag på Völkl Kendo 88.”
MED ELLER UTAN STAVAR: 
”Självklart med!”
ÅKER HELST: ”Sydbranten 
är en favorit i Järvsö.”

I vinter hittar du 
Malou Hjälm i 
Järvsöbackens 
testtält. Undrar du 
när tältet är uppe 
kan du göra en kik 
på hemsidan.
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HARSA
Besöker du Harsa så åker du inte i vilka spår 
som helst utan spår som har korat svenska 
mästare i skidåkning – visserligen för många år 
sedan, men ändå...

– Alla människor platsar i våra spår. Det 
finns helt enkelt något för alla nivåer, säger 
Jan-Åke Snar på Harsagården.

CAMP JÄRVSÖ
En knapp mil ut från byn finner vi Camp 
Järvsö. Här finns det dragna längdspår ute 
på Kalvsjön, cirka fem kilometer långa. Det 
finns även ett elljusspår uppe i skogen på två 
kilometer. 

LJUSDAL
Uppe på Gärdeåsen, tre stakningar från 
centrum, ligger Ljusdals skidgymnasiums 
träningsanläggning.

Med sitt centrala läge och otroligt välskötta 
spår är det ett perfekt ställe för en timmes 
motion på vardagskvällarna.

– Min favorit är elljusspåret på tre kilometer. 
För mig som motionär är det en perfekt runda, 
säger Thorleif Bakke, fritidschef, Ljusdals 
kommun. •

MAXA 
Inget går upp mot 
en tur på skidorna.

Harsa är längdmeckat i Ljusdals kommun. Foto: Håkan Persson

JÄRVSÖ
Med start mitt inne i byn finns ett utmärkt 
elljusspår för längdåkning under mörka kvällar. 
Det spelar ingen roll om du tränar för att 
hålla igång flåset eller om det är en blivande 
topp-20 i Vasaloppet. Spåret är vad du gör det 
till. Det bjuder på mjölksyrabackar och sköna 
utförslöpor. 

FLÅSET
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Martin Uddh 
virkesköpare Ljusdal/Järvsö/Bjuråker 
tel 0651-76 06 81 

”Ge din nya skog
en trygg start”

Vi hjälper dig med avverkning och plantering  
med föryngringsgaranti. För nästa generation 

skog och skogsägare.

En av våra virkesköpare är Martin. Hör av dig till oss med 
dina skogliga funderingar om framtiden. Du hittar din lokala 
virkesköpare på sca.com/skog eller i tjänsten Skogsvinge.  

sca.com/nyskog



Boende i vacker naturmiljö med underbar  
utsikt över Järvsö, precis intill Järvsöbacken!

Järvsös mysigaste stuga!

info@alpstigen6.se, tel. 070-781 12 22

alpstigen6.se

Hos oss på Alpstigen 6 bor du bekvämt i en modern välutrustad timmerstuga 
i en vacker naturmiljö, belägen precis vid Järvsöbacken. Med en underbar 
utsikt utöver dalen och Ljusnan som vackert slingrar sig förbi Järvsö.

Närheten till upplevelser och aktiviteter, ett stenkast från Järvsöbacken och 
det fantastiska barnområdet som är perfekt för nybörjare, stora som små.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller besök vår nya hemsida.



Hur cool? Röd Delsbosöm förevigad  
på kroppen, på huvudet dessutom!

”Det handlar ju om att  
ta kulturarvet vidare”
säger Mikael Öst, Dellen kilten of 
 Helsing land AB, när vi träffas i 
 Järvsö backen under Folkdräkts stämman. 
Tatueringen är bara en dag gammal 
när vi ses, och Mikael erkänner att det 
gjorde ont, väldigt ont. Det är dessutom 
frun Chatarina Öst Wilkens som agerat 
 konstnär. En skiss inför en fotografering 
så bra att den var tvungen att tatueras. 
Heja Mikael, fler borde tatuera in kulturarv 
på skalpen!
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 64  En hyllning till
 JÄRVSÖBACKENS GRUNDARE

 66  Wild kids dansar 
 MÖT CAZZI OPEIA

 68  Rustikt var ordet
 FINSNICKAREN OLOF

 70  Rolf levererar fjällvibbar
 RENLIVET I HÄLSINGLAND

 72  Aspirerande skidproffset
 SEBASTIAN ÅKER SKICROSS

 74  Anna Larkin
 JARSESNIDERI HOS PRESIDENTEN

 76  Comeback i parken
 JARSE SKI TEAM 2.0

 78  Författaren Carina
 SKRIVER OM JÄRVSÖ

 80  Sommar som vinter
 CALLE VAKAR ÖVER BERGET

 82  Pausstoppet blev till
 SEMESTERHEMMETFôLK

Foto: Frida K
lang

Boende i vacker naturmiljö med underbar  
utsikt över Järvsö, precis intill Järvsöbacken!

Järvsös mysigaste stuga!

info@alpstigen6.se, tel. 070-781 12 22

alpstigen6.se

Hos oss på Alpstigen 6 bor du bekvämt i en modern välutrustad timmerstuga 
i en vacker naturmiljö, belägen precis vid Järvsöbacken. Med en underbar 
utsikt utöver dalen och Ljusnan som vackert slingrar sig förbi Järvsö.

Närheten till upplevelser och aktiviteter, ett stenkast från Järvsöbacken och 
det fantastiska barnområdet som är perfekt för nybörjare, stora som små.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller besök vår nya hemsida.
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MÅNGA AV OSS som åker i Järvsö-
backen idag är bekant med familjen 
Augustsson som driver och ständigt 

utvecklar den fina anläggningen som vi alla 
älskar så oerhört mycket.

Det har dock kommit till redaktionens 
kännedom att det finns de som inte har koll 
på historian – i alla fall den som ligger närmast 
för familjen Augustsson. 

Det är nämligen så att Järvsöbacken har 
en historia som sträcker sig enda till 30-talet, 
med skiftande ägandeformer. Som exempelvis 
kommunalt, gemensamt aktiebolag i bygden och 
privat familjeföretag. Det var först på 80-talet 
när Kersti och Dick Helander klev in som ägare 
och driftsansvariga för anläggningen som vi kunde 
se början på den resa vi nu får ta del av och 
vackert njuta av. Det var de som lade grunden 

för den utveckling som vi ser i det familjeägda 
bolaget Järvsöbacken AB idag. För visst är det så 
att Kersti och Dick är föräldrar till Ann Augusts-
son och de som lämnat över bolaget i familjen 
Augustsson att förvalta och utveckla. 

Stort tack, Kersti och Dick, för att ni skapat 
en självklar plats i bygden för såväl ortsbor som 
besökare. För att ni trodde på och höll fast vid 
drömmen om att skapa en skidanläggning som 
det pratas om, inte bara här hemma i byn utan 
också på andra platser runt om i landet. Ja i 
världen för den delen!

Vi på redaktionen vågar påstå att Järvsö 
inte hade varit den plats det är idag utan ert 
fantastiska bidrag genom utvecklingen av 
Järvsöbacken. Tack för allt!

/Redaktionen

Homage till
KERSTI & DICK HELANDER

Restaurang Alpen på 80-talet. Kersti serverar rykande Sibylla- 

korv rätt ut i pisten. Vilka tider! Och hjälmarna! Kan inte någon 

hjälmmakare ta upp en nyproduktion av dessa godingar?

Kersti, Rolf Friberg, Barbro, Dick och lille Ann, samt en fiol -

spelande Alice Ohlanders i Järvsödräkt. PR-resa i storstan år 1985.

Första arbetande gänget 1984 beståendes av Alf Olsson, Lars 

Erik Öhlund, Nils-Ole Olsson, Hans Olofsson och Dick Helan-

der och nederst Kersti Helander och Bodil Eriksson.

Jon Wåhlander, Kerstin Kavallin och Kersti i dåvarande 

repan 1991. Här kunde man köpa liftkorten, ni vet den blå 

plastfickan med vitt resårband, direkt i luckan.

Foto: A
licia M

årtensson

Svensk Fastighetsförmedling Turistvägen 60 B T +46 651 120 21 svenskfast.se/jarvso

svenskfast.se/jarvso

Brf. Kulthammar By, 
ett boende utöver 
det vanliga.  
Letar du efter ett bekymmersfritt, exklusivt och bekvämt fritids- och/
eller permanentboende så behöver du inte leta längre. I vackra Järvsö 
och på Brf. Kulthammar By, härligt beläget alldeles intill Stenegård  
och på ”solsidan” om älven Ljusnan, byggs det 37 stycken lägenheter i 
varierande storlek och lägen. 

Juridiska personer tillåts samt mycket goda uthyrningsmöjligheter finns. 

För visning och mer information kontakta ansvarig mäklare Susanne 
Viken, 0703-06 01 60.
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Boarea 24-102 kvm  
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Avgift 1 791 kr – 7 610 kr 
Inflytt maj 2023

Susanne Viken
T +46 703 06 01 60
susanne.viken@svenskfast.se
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CAZZI 
OPEIA

text: Nathalie Häll foto: Håkan Persson

Du medverkade i Wild kids i somras, hur 
var det?

– Det var så himla kul att få vara med i 
programmet. Jag tyckte neondiscot var så ballt. 
Det var roligt att få komma som en överrask-
ning också, barnens reaktioner var så härliga.

Ditt första besök i Järvsö?
– Ja, jag hade aldrig varit i just Järvsö 

innan. Mitt första intryck av byn var att det 
var väldigt vackert. Fint landskap med vackra 
skogar. Och människorna var så trevliga. När 
vi kom fram till inspelningsplatsen så stod det 
lite barn från byn och väntade med papper 
och penna och ville ha en autograf och ta bild. 
De hade hört ryktet om att jag skulle komma. 
De var så söta och det var ett väldigt fint 
välkomnande.

Vad har du för dig i vinter?
– Jag kommer vara mycket i studion och 

skriva låtar, både till mig själv men också 
K-pop. Sedan kommer säkert en och annan 
resa bokas in. Jag åker ju ibland på låt-
skrivarläger till till exempel Korea och 
skriver musik ihop med andra låtskrivare 
från andra länder, vilket är väldigt kul.

När besöker du oss igen?
– Min sambos familj bor faktiskt 

delvis i Delsbo, så vi ska upp och hälsa 
på dem snart. Jag gillar att vara på 
besök där, det är så lugnt och rofyllt i 
Delsbo. •

Hallå där

Cazzi Opeia tillsammans med fansen 
Alba Annerhult, Lou Engman Sandgren, 

Chichi Maimu och Bianca Beigler.
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Fakta

MOA  ”CAZZI 
OPEIA” 
 CARLEBECKER
ÅLDER: 34 år.
FAMILJ: En mamma, två 
pappor, två systrar och 
en bror.
BOR: Stockholm.
GÖR: Artist och låt-
skrivare.
RESER TILL: Varierande. 
Mycket Asien, men 
även Europa och USA.
LYSSNAR PÅ: Allt möjligt, 
men mest pop.
LÄSER: Illustrerad 
 vetenskap.
FAVORITMAT/DRYCK: 
”Chevre- sallad och 
sushi. En annan favorit 
är bananer. Jag älskar 
bananer. Favoritdryck 
är vatten, det kan låta 
tråkigt kanske, haha, 
men shit vad gott det 
är att dricka vatten.”
FAVORITPRYL: Alla 
 scenkläder.
IDOLER: Spice Girls och 
Freddie Mercury.
DETTA VISSTE NI INTE OM MOA: 
”Jag gillar att fota på 
min fritid. Min sambo 
och jag har ett foto-
projekt ihop där vi fotar 
bananskal som folk 
slängt på marken.”

Fakta

CAZZI OPEIAS  
5 TIPS PÅ HUR 
DU BLIR LIKA 
COOL SOM 
HENNE
1:  Var snäll mot andra. 

Jag tycker att vänlig-
het är så coolt.

2:  Försöka att alltid 
vara dig själv. Även 
fast de i din närhet 
tycker någonting, så 
var inte rädd att säga 
emot om du inte 
håller med. 

3:  Våga ha mer färg-
glada kläder.

4:  Följ din dröm och ge 
aldrig upp.

5:  Ta ingen skit från 
någon.
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text & foto: Alicia Mårtensson

I ungefär 15 år hade Olof Roslund jobbat som snickare innan han 
 vidareutbildade sig till byggnadsingenjör. Idag delar han upp  
 dagarna mellan att rita hus, hålla på med finsnickeri och påta  

på med  restaureringen av nya hemmet i Järvsö.
I KÄLLAREN PÅ det gamla timmerhuset i 
Järvsö har Olof  Roslund sitt kontor och till-
fälliga verkstad. Härifrån ritar han hus och 
bygger möbler i den utsträckning det går. Just 
möbelbygget är något han har hållit på med 
länge. Redan 2009 startade Olof företaget 
Ordesign och började snickra möbler och fort-
satte hålla på med det parallellt när han senare 
studerade till byggnadsingenjör.

– Det var lite roligt för det började med 
att jag gjorde ett bord till mig själv och bad 
mamma leta fram lite gamla brädor. Det bordet 
blev omtyckt och många gillade det så då blev 
det bara ett bord till och ett bord till, säger Olof 
och berättar att utöver matborden har det även 
blivit en hel del andra mindre möbler och en 
del trappor.

På meritlistan finns, förutom den i somras 
nybyggda mästarnas mästare-banan på Camp 
Järvsö, även drygt 80  rustika matbord och två 
trappor till Måns Zelmerlöw.

– Det började med att jag gjorde en tv-möbel 
åt honom, eller nej det började med att jag 
gjorde ett bord till hans frisör i Stockholm, 
berättar Olof.

MÖBLERNA OLOF BYGGER är av återbrukat 
trä och har en rustik stil. 

– Hela grejen är att man vill behålla patinan, 
många tar en planka och hyvlar det helt slätt, 
men då tar man bort flera hundra år av slit-
ningar, säger Olof.

Att kunna variera mellan att rita hus, designa 
möbler och snickra på huset hemma tycker 
Olof är skönt.

– Jag kände redan när jag satt på kontor i 
två år och inte var ute och jobbade som jag 
gjort tidigare, att det inte riktigt var min grej. 
Men sedan jag slutade där har jag kunnat 
fokusera på mina egna projekt och så länge 
man kan ha det så så finns det inget bättre, 
säger Olof.

I perioden mellan att Olof sa upp sig från 
sitt tidigare jobb och flytten till Järvsö byggde 
han huset han ritat som examens arbete på 
byggnadsingenjörsutbildningen. Ett lågenergi-
hus som står i Gävle. Nu är det andra vintern 
familjen bor i Järvsö och alla är överens om att 
de trivs väldigt bra i byn.

– Varje gång vi hade varit här och hälsat på 
Olofs mamma var alla så glada och hade haft 
så roligt, berättar Sofie Wadström.

Flyttlasset med bland annat två lastbilar 
fyllda med brädor gick tidigt sommaren 2021.

– Något som också fick oss att flytta just hit 
var entreprenörsandan och den samverkan som 
finns i byn. Det är alla här som är med och 
driver Järvsö framåt och gör byn till vad den 
är, säger Sofie.

FAMILJEN KOM SNABBT in i gemenskapen 
och redan innan barnen hade börjat skolan 
hade deras äldsta, Walter, träffat alla blivande 
klasskompisar.

– Det har varit ett så varmt mottagande här 
i byn, säger Sofie. 

I huset, som även är något av ett dröm-
projekt för Olof, börjar allt mer falla på plats 
och snart står även den nya verkstaden ute på 
gården klart. 

– I Gävle bodde vi i mitt gamla barndoms-
hem och gjorde lite ytskikt, men det huset 
hade jag inte valt på samma sätt som detta 
och jag ville ha ett hus med lite utsikt, så det 
kändes så himla rätt när vi hittade det här, 
säger Olof.

När den nya verkstaden står klar på gården 
kan Olof dra igång med möbelsnickrandet 
ordentligt igen och en av möblerna han ska 
leverera är ett bord till Järvsöguidernas shop.

– Möbler kommer alltid att behövas, de är 
unika och kundbeställda. Ingen är den andra 
lik, de följer trender och är måttanpassade efter 
kundens önskemål. •

Fakta

OLOF ROSLUND
ÅLDER: 40 år.
BOR: Järvsö.
GÖR: Finsnickare och 
byggnadsingenjör.
FAMILJ: Sambon Sofie, 
barnen Walter 12 år 
och Märta 7 år, hunden 
Hjördis.
SMULTRONSTÄLLE I JÄRVSÖ: 
”Hemma, för därifrån 
kan jag bara ta med 
mig en golfklubba 
och hunden, ta några 
steg och sen är jag på 
golfbanan.”

Ritande finsnickare  
hittade hem i Järvsö

Det gäller att inte slipa för mycket, patinan ska vara kvar.

Olof, Walter, Märta och Sofie trivs alla väldigt bra i Järvsö.



Köp till suveräna tillbehör med 
linq-systemet/verktygslös montering, 

allt för dina behov

Hudiksvallsvägen 4B, Ljusdal – 0651-71 18 34 – ljusdalsmotor.com – info@ljusdalsmotor.com –   ljusdalsmotorab

HITTA DIN NYA
2023 MODELL
HOS OSS
Vi har en auktoriserad 
Ski-Doo/Can-AM verkstad!
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VAD DEFINIERAR 
EGENTLIGEN ETT 
FJÄLL? Är det att 
man kan åka skidor 
där? Att det finns 
renar? Kan det vara 
ett fjäll trots att det 
inte är ovan träd-
gränsen? Det rätta 
och riktiga svaret är 
väl att nej, då är det 
inte ett fjäll. Men om 
man ska tro somliga 
liftkumpaner har 
Järvsö mycket riktigt 
den härliga fjälluften. 
Styr man dessutom 
kosan österut mot 
kusten, eller närmare 
bestämt Hornslan-
det och Hudiksvall, 
kunde man i vintras 
även hitta renar. Så 
det enda som tyder 
på att Hälsingland 
inte har några fjäll är 
egentligen bara höjd-
metrarna, och vad är 
väl några höjdmeter 
när vi både har fjäll-
luft och renar?

Vi träffade renen 
Rolf Rehn från 
Jijnjevaerie sameby 
som i vintras betade 
på Hornslandet.

– Det finns gott 
om lav här, och det 
är ju min favorit. Vi 
brukar inte vistas här, 
men inget går upp 
mot lite havsdoft, 
råmar Rolf och tar 
sig en slick på det 
salta väggruset. •

FJÄLLEN ÄR INTE 
BARA JÄRVSÖ

”Vad hände med järven som 
gick genom isen på Ljusnan?  

Han blev ren!”
– Rolf Rehn

Foto: A
licia M

årtensson



NYA PRYLAR
Allt blir roligare medAllt blir roligare med

ARMADA | K2 | SCOTT | FISCHER | VÖLKL | ALPINA | DYNAFIT | G3
LANGE | DALBELLO | GIRO | BATALEON | START | SWEET | POC | NITRO

BLIZZARD | NORDICA | TECNICA | HESTRA | KOMBI | BLIZZ | SMARTWOOL

I VÅR BUTIK HITTAR DU PRYLAR FRÅN...

Järvsöbacken har ett komplett sortiment 
med snowboards, skidor & pjäxor som passar alla!

2022/2023

NY

facebook.com/jarvsobacken instagram.com/jarvsobacken
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Sebastian ”Sebb” 
 Engelbrekts älskar sin 
sport, skicross.

SEBASTIAN ”SEBB” ENGELBREKTS, den 
typ bästa skicross-åkaren i Sverige! Och gissar 
var han kommer från? Järvsö så klart! Vi träffar 
honom inför stundande vintersäsong och 
försöker luska fram hur man blir så vass inom 
denna sport.

– Jag har åkt och tävlat i alpint under hela 
min skidresa. När jag var typ åtta körde jag 
mitt första U8 race alpint. Men med åren då 
man började få riktiga tider och placeringar 
så var det inte direkt så att det gick så jättebra 
på tävlingarna, jag snittade topp tio som 
bäst, men aldrig någon pallplats utan lite tur, 
berättar Sebb.

MEN SÅ I början av 2019 var Sebb med 
och tränade och tävlade under en tävling i 
grannkommunen, Bollnäs, som ”Skicross next 
generation” hade anordnat.

– Jag tyckte det var jättekul, inte bara för 
att jag placerade mig bättre än jag någonsin 
gjort innan under tävling, utan åkstilen var 
också ny, men som ändå kändes naturlig för 
mig. Jag kände att om jag skulle fortsätta 
med skidåkningen så skulle det i sånna fall bli 
inom skicross, det sa jag även till farsan, ’nästa 
år  satsar vi på att åka på så många skicross- 
tävlingar som möjligt!’.

Så i november 2019 åkte Sebb och hälsade 
på Torsby idrottsgymnasium skicross. Han var 
med och tränade, och senare under samma 
månad åkte Sebb även med och tränade med 
dem i Idre.

– Allt kändes helt perfekt och jag kände mig 
bekväm med tränarna och allt!

I augusti 2020 påbörjades sedan skolgång i 
Torsby.

Just nu känner sig Sebb snabb – snabbare 
än ifjol.

– Vi har bara hunnit träna starter än så 
länge, men det är oftast där jag brukar prestera 
som bäst. Däremot så har vi hunnit med att 
träna ganska mycket storslalom också vilket 
även spelar in i skicross-banan och där har jag 

även blivit bättre i jämförelse med förra året. 
Förutsättningarna inför säsongen skulle nog 
inte kunna vara så mycket bättre.

Gissa om vi Jarsebor är peppade ut i finger-
spetsarna på kommande säsong?!

– Målsättningarna är att placera mig bättre 
i Europacup-tävlingar för att kunna åka på fler 
Europacup-tävlingar. Det blir mer racing när 
fler är med, och mer utmanade för mig när 
jag ställs jämte bättre åkare än en själv. Och 
självklart är ett mål att alltid ha kul och känna 
mig bekväm i min åkning.

Låt oss blickar framåt några år.
– Om tre år ser jag mig tränande med Team 

Bauhaus, och förhoppningsvis är jag med i 
landslaget.

Vi bad även Sebb ge oss lite tips kring hur 
man blir lika grym som honom.

– Ge aldrig upp! Man kommer möta mot-
gångar, men det gör alla, men här gäller det att 
bara fortsätta. Träna hårt och regelbundet, inte 
bara på gymmet och under skidträningen, utan 
som ung, speciellt, så ska man prova många 
sporter och helst träna och tävla i många. Håll 
igång och få en bred träningsgrund. Sen får 
man inte glömma bort kosten. Visst kan man 
äta lite skräpmat då och då, men hemlagat 
slår det mesta när det gäller att bygga muskler. 
Kosttillskott ska man inte ta om man inte måste.

UTÖVER DET EGNA drivet så vill Sebb lyfta 
andra viktiga stöttepelare också, bland annat 
sina nära och kära.

– Min kära mor och min stöttande far har 
alltid varit med mig och stöttat på tävlingar 
och träningar i ur och skur, i motgång och 
framgång. Sedan vill jag rikta ett stort tack till 
mina tränare på Stjerneskolan som pushar mig 
och ser till att det finns så bra förutsättningar 
som möjligt för att bli bäst. Och mina under-
bara vänner som jag fått i Torsby, och alla 
landslag som ger mig förebilder att se upp till.

Så nu får vi hålla alla tummar och tår på 
Sebb i vinter. Stort lycka till! •

Startgrind. Snö. Fart. Flagg. Port. Puls.  
Vassa stålkanter. Hopp. Adrenalin. Is. 

Gruff. Velodrom. Dubbel. Målraka. 
Photofinish. Total lycka.

SKICROSS!
text: Nathalie Häll foto: Alicia Mårtensson
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Fakta

SEBASTIAN 
”SEBB”  
ENGELBREKTS
ÅLDER: ”18 år ung.”
FAMILJ: Mamma Anna-
Karin, pappa Mats, 
hunden Bruno och 
katten Lennart.
BOR: Torsby, Värmland.
GÖR: Pluggar och 
försöker åka skidor på 
elitenivå.
DRÖMMER OM: ”Att bli 
världsbäst i skicross!”
LYSSNAR PÅ: ”Så kallade 
’Goa Beter’ på värm-
ländska, haha.”
LÄSER JUST NU: ”Böckerna 
mina lärare ger mig, 
dock mest fakta-/skol-
böcker.”
IDOLER: ”Först och 
främst, min farfar, men 
i skicross skulle jag 
säga är Ryan Regez 
som vann hela världs-
cupen 2022.”
FAVORITMAT: Karins 
familje lasagne (”Ja, jag 
äter en hel själv”).
FAVORITDRYCK: Mumin-
dricka från Finland. 
(Och vad är det Sebb 
undrar vi på Magasin 
Järvsö!?)
FAVORITPRYLAR: ”Min Fors-
haga shopper-moped 
och min Opel rekord 
som jag är halvägare 
på.”
I LURARNA I BACKEN: ”Beror 
på väder men oftast 
en fet Miss Li-remix på 
Soundcloud.”

Pappa Mats finns vid Sebbs sida i ur och skur.

”Ge aldrig upp! Man kommer  
möta motgångar, men det gör alla,  

men här gäller det att bara fortsätta.”



74

FÔLK

Järvsösnideri hos  
självaste presidenten

text: Alicia Mårtensson foto: Håkan Persson & något museum i Amerikat

HEMMA HOS GOTTFRID Larsson i Järvsö 
finns släkthistorian väl bevarad. I välsorterade 
pärmar har han genom åren ägnat sig åt att 
sammanställa historian kring sin släkt. I dessa 
samlingar hittar man bland annat fakta om 
Anna Larkin, Gottfrids morfars syster och en 
mycket skicklig träsnidare. 

Anna Larkin föddes 1855 i Åsbo och hennes 
träsnideri fick sig både en plats hos det svenska 
kungahuset såväl som hos presidenten i Ameri-
ka. Vid två tillfällen ska dåvarande kung Oscar 
II ha köpt hästmodeller av henne och när 
kronprisen Gustav X föddes skickade hon ett 
snidat djur även till honom. Lite häftigt måste 

vi på redaktionen erkänna att vi tycker det är, 
att konst från lilla Järvsö funnits hos självaste 
kungen!

Vid 35-års ålder lämnade dock Anna 
Järvsö för ett liv på andra sidan Atlanten. 
I Amerika fortsatte hon snida sina träfigurer. 
När Franklin D. Roosevelt blev president sni-
dade Anna en hundfigur till honom och satte 
därmed Järvsö i finsalongerna även på andra 
sidan det stora blå. Häftigt va? Så nu sträck-
er du som Järvsöbo lite extra på dig, för 
det ska sägas att så skickliga konstnärer 
så man hamnar hos självaste presiden-
ten har inte funnits i varje by. •

Anna mitt i snideriet.

Anna Larkins figurer ska ha 
funnits hos såväl Sveriges 
dåvarande kung som 
 Amerikas president.

Gottfrid Larsson har sammanställt flera pärmar med släkthistoria. Bakom ser vi sonen Bengt Larsson.

Damen som tog Järvsö till staterna.
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Det är många år sedan det var slutshreddat 
för ursprungsmedlemmarna i Jarse ski team.  
Men nu bär nya yngre förmågor upp namnet 

och JST gör i år sin andra säsong i parken. 
Emellan de två erorna växte Jens Fasth upp, 
men det blev parkråtta av honom ändå och 

idag är han en av tränarna i JST.
text & foto: Alicia Mårtensson

PÅ TORSDAGSKVÄLLAR ÄR det livat i Järvsö snowpark, 
Järvsöbacken. Då intar nästa generation parkåkare railsen 
och hoppen. Jarse ski team 2.0 är denna vinter inne på sin 
andra säsong som en sektion inom Järvsö IF. Parkråttan och 
coachen Jens Fasth är en av alla de som blev riktigt glad när 
initiativet till en parkgrupp drogs igång.

– Jag är superglad att jag får vara delaktig i det här, det 
fanns inte på samma sätt när jag var liten. Jag är mitt emellan 
Jarse ski team och Jarse ski team 2.0, konstaterar Jens.

Att JST har återuppstått efter många år på is hoppas Jens 
ska leda till att fler vågar sig in i parken.

– Det är speciellt för att de yngre kidsen ska kunna känna 
på parkåkningen lite mer, men även för de som varit in i 
parken många gånger och vill utveckla det de redan kan och 
lära sig något nytt, berättar Jens och fortsätter:

– Men det skapades framför allt för att alla ska kunna ha 
kul inne i parken. 

Inför första träningen ifjol var det nervöst även för Jens. 

Hur många skulle komma? Hur skulle det bli? 
– Jag hade liksom tusen olika förväntningar på mig själv 

inför första träningen, men så fort träningen satte igång 
släppte det lite för mig, säger Jens som är så glad att så 
många dykt upp på träningarna.

– När jag fick frågan om jag ville komma och träna och 
coacha så visste jag direkt att det skulle passa mig som 
handen i handsken, trots att jag aldrig hade gjort det förut. 
Den här sporten står mig så varmt om hjärtat.

JENS BÖRJADE SIN väg mot att bli en parkråtta på en 
planka istället för två. Men lagom till att han nästan kunde 
snurra en 360 på snowboard bytte han till skidor istället.

– Inga hard feelings mot snowboardåkare, men när jag 
var elva så tyckte jag skidåkning såg coolare ut, säger Jens 
och berättar att det blev många timmar på studsmattan och 
framför skidfilmer under uppväxten.

– Jag har nog sett varenda stor skidfilm som har släppts 
sedan jag var tio tror jag.

Hela kulturen runt parkåkning och den gemenskapen 
som finns där är något Jens uppskattar väldigt mycket.

– Skidåkningen hjälpte mig att definiera mig själv 
mycket som person och gav mig ett väldigt mycket bättre 
självförtroende, säger Jens som fortfarande är en parkråtta 
ut i fingerspetsarna.

– Jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har 
stått på ett par carvingskidor, annars har det bara varit park 
och twintip.

Inför vintersäsongen har gänget även fått beviljade medel 
från Hälsinglands sparbank, vilket innebär att de bland 
annat kan utbilda sina ledare. Mycket uppskattat! •

JST GÖR COMEBACK, TYP...
Jackie Gårtjernsbråten får här hjälp att testa railen av ledaren Nathalie Häll.Tränare Christofer Pocock och Joakim Liw i Järvsö Snowpark, Järvsöbacken.

Fakta

JENS FASTH
ÅLDER: 30 år.
BOR: Ljusdal.
GÖR: Kontorsnisse till 
vardags och parkråtta 
på fritiden.
FAMILJ: Sambo och en 
liten grabb på snart 
två år.
FAVORITTRICK: Cork 900 
tailgrab. 
BÄSTA PARKLÅTEN: End of 
days av Vinnie Paz.

FYRA SNABBA 
MED PARK-
RÅTTAN JENS
RAILA / Hoppa
VÅRSLASK / Nysnö
PARKSKIDA / Offpistskida
Frontflip / BACKFLIP

Fakta

JARSE SKI TEAM 
2.0 (JÄRVSÖ IF)
Back in the days 
startades föreningen 
Jarse ski team (JST) 
upp av skidåkaren 
Fredrik ”Frasse” Frans-
son (även Svart Pist 
Publishings grund-
are!). Efter alldeles 
för många år i stiltje 
har den nu väckts till 
liv igen. JST tränar i 
Järvsö snowpark varje 
torsdagskväll. Face-
book: Jarse Ski Team 
2.0 – Järvsö IF.

Cykling 
för hela 
familjen 
på nya 

MTB-leder

www.cyklajarvso.se



Cykling 
för hela 
familjen 
på nya 

MTB-leder

www.cyklajarvso.se

www.ljusdal.se/simhall
NAPRAPATI, IDROTTSMASSAGE

Lisa Seliberg leg. Naprapat

NAPRAPAT OCH  
FRISKVÅRDSKLINIK 

Finns mitt i centrala Järvsö på väg upp mot  
sittliften. Här får du snabb och effektiv behandling 

mot olika besvär i muskler och leder. 
Boka tid på www.activelifeab.se eller ring 070-575 45 97

070-57 54 597 • lisaseliberg@hotmail.se  
www.activelifeab.se • @activelifeab
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Fakta

CARINA 
 ELISABETH 
AYNSLEY
...känd som Super- Carina 
på sociala medier.
ÅLDER: ”Alldeles för gam-
mal, å andra sidan är 
ålder bara en siffra på 
papperet, sägs det.”
FAMILJ: Gift med Bobby.
BOR: På en hästgård 
söder om Sundsvall 
samt i lägenhet i Gävle 
på halvtid. 
GÖR: Företagare sedan 
drygt 30 år, arbetar 
som skrivtolk, förfat-
tare och föreläsare. 
Pluggar just nu på 
Forsa folkhögskola till 
hälsingeguide.
AKTUELL MED: Nya roman-
sviten ”Grannar” samt 
uppföljare till ”52 år 
och okysst”. Ingår även 
i författarkonstellatio-
nen ”Boktåget”. 
LYSSNAR PÅ: Tystnaden 
och/eller bra musik. 
Favorit just nu är 
Moonica Mac. 
LÄSER: ”När jag hinner, 
en författare behöver 
alltid ny inspiration. 
Just nu ’fuskläser’ jag, 
det vill säga lyssnar på 
ljudbok. ’Fallvatten’ av 
Mikael Niemi, han har 
ett fantastiskt språk.”
DETTA VISSTE DU INTE OM CARINA: 
Har kommit tvåa i 
SM i flugfiske. Lagar 
världens godaste 
Chili con carne.  Åkte 
ur tevefrågesporten 
”Vem vet mest” på en 
Järvsöfråga… Det var 
en fråga där svaret 
var Nina Ramsby och 
Carina svarade Nina 
Persson (i Cardigans). 
”Pinsamt” är Carinas 
kommentar till det.

Hallå där…
CARINA ELISABETH  

”SUPER-CARINA” AYNSLEY
…författare och skapare av karaktären 
 Lotten och boken ”52 år och okysst”.

Hur föddes idén till boken, och visst är 
det så att den utspelar sig i Järvsö?

– Hur idén föddes vet jag faktiskt inte, 
ibland blir det bara som det blir när jag skriver. 
Anledningen till att den utspelar sig i Järvsö är 
nog för att jag ville ingå i den celebra författar-
skara som suttit i ett av de vackra rummen 
på Järvsöbaden och skrivit storsäljare, Astrid 
Lindgren och David Lagercrantz till exem-
pel. Så jag tog helt enkelt in på halvpension 
en vecka, njöt av miljön, käkade supergoda 
middagar, cyklade runt och researchade bland 
byggnader och gator och kände mig som en 
riktig VIP.

Berätta mer om din 
relation till Järvsö!

– Min kärlek till Järvsö 
föddes redan i 20-årsåldern. 
Jag serverade på Järvsö-
baden, fick sedan anställ-
ning som receptionist på 
Kramsta gästgård och så 
småningom på Lill-Babs 
wärdshus. Jag gifte mig 
i Järvsö kyrka, har bott i 
Uvås, i centrum och på 
Pell-Persvägen. Numer 
åker jag gärna till Järvsö 
för att bo ett par nätter 
på Järvsöbaden, signera 
böcker, äta middag och 
gå på spa.  

Personerna och 
platserna i boken, 
finns de på riktigt?

– Personerna är 
påhittade. Många har undrat om Lotten är jag, 
och svaret är ett bestämt NEJ, hon är väldigt 
olik mig. Där emot är en del av hennes äventyr 
självupp levda, de i Nepal och Himalaya bland 
annat. 

– Platserna är ”riktiga”, såväl gator som 
orter, buss- och båtlinjer i Sverige och utom-
lands. Det enda som är påhittat är Lottens 
stuga i Stene och Clarks hus i Skästrakorsning-
en. De finns inte i verkligheten, vad jag vet. 
Jag har gjort en väldigt noggrann research, haft 
kontakt med turistbyråer i Norge och Ljusdals 
kommun, bland andra. 

Du bor inte i Järvsö idag, när flyttar du hit?
– När jag har råd att hyra in mig på Järvsö-

baden för gott. Skriva kioskvältare, äta två-
rätters middagar och dricka bubbel. •
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Följ Lotten 
genom byn

Romanen ”52 år och okysst” som börjar 
och slutar i 60-talets Järvsö. Det är en 
mustig, dråplig och lite eldig skröna om 
Charlotta ”Lotten” Stoor, hennes inre 
resa som kvinna och människa och yttre 
ut i vida världen. Självklart finns även ett 
och annat djupare budskap. Uppföljning 
kommer. 

1  STENE: I en röd tvårumsstuga vid grus-
vägs ände, under Järvsöklackens fot, bor 
Lotten Stoor.

2  LILL-ERSKES HANDELSBOD: Lanthandeln i 
byn där pratglada Margareta sitter i 
kassan med hövolmsfrisyr och sina tajta 
jumpers. 

3  LANDARS PRESENTAFFÄR: Bybornas Eldorado 
vad gäller lyxiga presentartiklar.

4  TÅGSTATIONEN I JÄRVSÖ: Lotten blir intervju-
ad av såväl lokal- som rikspressen när 
hon kommer med tåget från Stockholm. 

5  ÄLVBRON: Den långa bron med svag 
uppförsluta som Lotten cyklar över för att 
komma till byn. Hon pausar ibland för att 
plocka blommor, beundra den gnistrande 
älven eller för en stunds kontemplation.  

6  JÄRVSÖ KYRKA: Den vackra landsorts-
kyrkan belägen på en halvö som sticker 
ut i älven. Här får vi vara med om både 
bröllop och begravning. 

7  KONDITORI CENTRUM: Lotten festar på 
socker dricka och bakelse. Ibland lyxar 
hon till det och stoppar en tjugofemöring 
i musikmaskinen. 

8  HOTELL JÄRVSÖBADEN: Det anrika kurhotel-
let som Lotten anser vara den ultimata 
lyxen. Här njuter hon av sill, stänkare och 
crème brûlée som serveras av den stilige 
och sirlige Ivar (se Ivar här till höger!).

9  SKÄSTRAKORSNINGEN: Här bor församling-
ens småvuxne kantor, Clark Gabrielsson, 
döpt efter filmstjärnan Clark Gable. 

10  SÄLJESTA: Lotten och hennes moster 
Märta brukade besöka bygdegården för 
julmarknad med kanderade äpplen och 
jultomtar av flirtkulor. 

ICKE CENTRALA PLATSER:
JARSEKLACK: Lottens favoritberg. Hit vandrar 
hon för att beundra utsikten och här 
plockar hon blåbär om hösten.

HYBOPAVILJONGEN: Ännu ett av Lottens 
barndomsminnen – här firade hon och 
moster Märta riktig midsommar med 
dans runt stången och jordgubbstårta. 

LJUSDALS FOLKPARK: Dyrt och dekadent enligt 
moster Märta. Lotten tar bussen till folk-
parken för att lyssna på Lill-Babs.  

LJUSDALS SJUKHUS: Lotten råkar bli för-
giftad och hamnar på Ljusdals sjukhus. 
Här träffar hon sjuksköterskan Bambi 
Capone. 

BJÖRKS & CO I FÄRILA: Klas Göransson får 
syssel sättning som slaktarlärling på 
Björks i Färila. 

Ivar
I över 60 år var Ivar Olsson verksam 
på Järvsöbaden. In i det sista servade 
Ivar Järvsöbadens gäster med både 
kvalitet och elegans. Ivar gjorde 
intryck på flera generationer, men 
sedan 2011 lever endast minnet 
av den omtyckta servitören och 
hovmästaren kvar. I matsalen höll 
han alltid ordning och reda, med 
konstfullt vikta servetter, rena dukar 
som var anpassade efter bordet och 
bordssilvret var alltid välputsat. 
Varje detalj var viktig och med 
sin säkra hand la Ivar grunden till 
Järvsö badens varumärke. 

VINN BOKEN
Tävla och vinn boken  
”52 år och okysst”.
FRÅGA: Vem skrev Lill-Babs 
stora hit “Är du kär i mej 
ännu Klas-Göran”?
SKICKA DITT SVAR TILL:  
tavling@magasinjarvso.se

Carina Elisabeth ”Super-Carina” Aynsleys förälskelse till vår 
by har funnit länge, länge. Många är banden, och därav 
föddes idé och skapandet av Lotten. Carinas karaktär i 
 boken ”52 år och okysst” som utspelar sig i just  Järvsö.  

Vi tänkte att vi skulle få följa Lottens resa och liv i bygden.
text: Nathalie Häll
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”Nu ska vi se hur mycket du 
egentligen tycker om snö, 
’Vinter-Calle’, hehehe!”

BERGETS VAKANDE   ÖGA
Calle
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text: Nathalie Häll  foto: Alicia Mårtensson & Frida Klang

Direkt efter studentfirandet inledde han sin yrkeskarriär på Öjeberget. 
Sommartid är det ”JBP” som pryder hjärtat, bröstet och tröjan, vintertid 

”SLAO”. Möt Carl ”Calle” Eriksson, bergets beskyddare.
CARL ERIKSSON, ELLER ”Calle” som de 
flesta av oss gormar efter honom, är den per-
son som året runt håller ett vakande öga över 
oss entusiaster på Öjeberget (läs Järvsöbacken 
och Järvsö bergscykel park), antingen om det 
är vinter och snö och skidorna är på, eller om 
det är sommar och det är två hjul som spinner 
under oss.

– Jag har jobbat på Öjeberget sen jag tog 
studenten 2006. Och under åren har jag nog 
hunnit med att testa i stort sett allt både som-
mar- och vintertid så som snöläggning, inhopp 
i lift, hjälpt till i skidskola och så vidare. Men 
mest har jag varit i skidhyran, berättar Calle 
och tillägger att han varit i just skidhyran i 
stort sett alla vintersäsonger mellan 2006 och 
2018.

I Järvsö bergscykel park har han varit med 
sen starten 2009, då de första spadtagen togs 
i lederna. Och även här har det mesta prövats 
på så som ledbyggare, liftpersonal, mekaniker 
och hyran.

– Från typ 2017-2018 så är jag fast anställd 
i cykelparken och fortsätter pyssla på med lite 
allt möjligt, men framför allt kundtjänst och 
skadeomhändertagande.

OCH JUST SKADEOMHÄNDERTAGANDE är 
något som sysselsätter Calle året runt.

– Jag gick första hjälpen i terräng och cykel-
patrull genom Slao 2014 och sedan gick jag 
även en utbildning kallad skidpatrull 2019. 
Från i år har jag även fått möjligheten att job-
ba på Slao som instruktör inom säkerhet och 
sjukvård, så efter lite praktik nu under vintern 
kan jag börja jobba på riktigt med det.

Men vad är då Slao?
– Det är en branschorganisation som står 

för Svenska liftanläggningars organisation dit 
väldigt många av Sveriges anläggningar är an-
slutna. Mest tydligt är kanske att vi som jobbar 
som pistörer bär våra gul/blåa kläder med Slaos 
logga på, jag tror att det är det som folk tänker 
på i första hand när man tänker på Slao.

Det Calle och hans Slao-kollegor gör, både 
vinter- och sommartid, är att se till att ned-
farterna är så säkra som de kan bli samt att de 
hjälper personer som varit med i en olycka. 
De ser till att den skadade kommer ner på 

ett säkert sätt och om det behövs, ringer efter 
ambulans.

Det uppstår ju en del olyckor, men för att 
motverka dem har Calle några bra tips.

– Kikar vi på statistiken genom åren så är 
det nyckelben och handleder på sommaren 
och knä- och benskador vintertid. För att 
undvika skador så har jag egentligen bara två 
tips som gäller både sommar och vinter – åk 
med respekt och inte över din förmåga och 
respektera alltid de skyltar och avspärrningar 
som finns. De finns där av en anledning!

NU ÄR CALLE inne på sitt 17:e år på Öje-
berget och han hoppas att framtidsplanen för 
berget kommer gå i samma linje med hur det 
har utvecklats hittills.

– Sommartid ser jag väldigt mycket fram 
emot att kunna utveckla ännu mer med längre 
säsong, mer besökare och framför allt mer 
event som drar besökare från hela världen och 
att det blir ännu mer av ett cykelmecka. 

Och vi Magasin Järvsö håller med. Det är 
klart att Järvsö ska bli ett Mecka för skidåkare 
och cyklister. •

Carl ”Calle” Eriksson tar hand om 
oss om olyckan skulle vara framme.

Fakta

CARL-ANDERS ERIK ERIKSSON
Även kallad  Calle, Carl-Pedal och 
Cowboy-Calle.
ÅLDER: 35 år.
FAMILJ: Sambon Malin, mamma Ann-Helen 
och styvfar Ove.
BOR: Centralt i Järvsö, men nu i vinter väntar 
inflytt i Kåsjö (Jarse!) i det nybyggda huset.
GÖR: Anställd i Järvsö bergscykel park samt 
inhopp i skidpatrullen i Järvsöbacken 
vintertid, även instruktör på Slao.
DRÖMMER OM: ”Att få flytta in i vårt nybyggda 
hus!”
LYSSNAR PÅ: Det mesta, men håller Spring-
steen som en all-time high favorit.
LÄSER: Inget i nuläget, men läste nyligen ut 
Christian Camerons ”Tyrant”.
FAVORITMAT OCH DRYCK: ”Favoritmaten är ju helt 
klart buffé… ;) Dryck tar jag gärna en kall 
Trocadero eller Champis.”
DETTA VISSTE DU INTE OM CALLE: ”Som ett av smek-
namnen kanske avslöjar så var jag en 
gång i tiden rätt vass på westernridning.”

BERGETS VAKANDE   ÖGA
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text & foto: Alicia Mårtensson

Det är andra vintern Pernilla och Mik Sjöstrand får hänga i sin lägenhet på Järvsö lodge.  
Från att Järvsö varit det självklara stoppet på väg till fjällen, har det nu blivit den  

perfekta slutdestinationen för dem.

I FLERA ÅR var Järvsö det självklara stoppet för Pernilla och 
Mik Sjöstrand när de passerade på sin resa från Stockholm 
och vidare upp mot fjällvärlden. På Condis stannade de 
för att fylla på med energi och vad som började som korta 
middagsstopp övergick sedan till en övernattning i byn och 
en förmiddag på Järvzoo innan de for vidare.

– När Mik blev lite äldre började jag dock tänka om. Det 
har alltid varit en dröm för mig att köpa ett fritids boende, 
men Åre är så långt att köra från oss och blev så dyrt. Så 

jag kom fram till att Järvsö egentligen ligger bättre till och 
dessutom är fantastiskt, berättar Pernilla Sjöstrand.

Inför förra säsongen köpte därför Pernilla en lägenhet på 
Järvsö lodge. 

– Jag älskar Järvsö. Det är otroligt rofyllt här och det är 
också en otroligt vänlig by, säger Pernilla och sonen Mik 
håller med.

– Det är fint och kul att vara här. Och det finns mycket 
att göra, roligast är det att cykla eller åka skidor, säger Mik.

Ambitionen för dem är att vara i Järvsö ofta och att 
däremellan ha lägenheten öppen för uthyrning.

– När det finns lägenheter är det synd om de står tomma. 
Då är det bättre att de som inte kan eller vill köpa ändå 
har möjligheten att få tillgång till ett fritidsboende, säger 
Pernilla.

I vintras blev dock vistelserna i Järvsö så pass många att 
Mik tyckte det blev lite väl intensivt en period.

– Vi var här fyra helger i rad, konstaterar Mik som tillslut 
sa ifrån och bad om en helg hemma.

MEN NÄR TIDEN i Järvsö och möjligheten att hänga med 
kompisarna i Nacka kommer i lagom dos finns det inte 
mycket som klår en skiddag på Öjeberget.

– Längd gillar inte jag, det är i backen jag hänger mest, 
säger Mik och Pernilla berättar att hon en gång mutade 
honom för att följa med till Harsa istället.

– Det blev en härlig skiddag, trots att jag inte är så bra på 
att åka längdskidor, skånska som jag är, konstaterar Pernilla.

När de inte hänger i backen testar de gärna på allt annat 
som Järvsö har att erbjuda eller myser med ett brädspel 
framför brasan i lägenheten.

– Det jag gillade med konceptet på Järvsö lodge är att det 
finns gemensamma utrymmen och möjlighet till umgänge 
även om vi åker hit utan kompisar, säger Pernilla och kon-
staterar att människor såväl på lodgen som på byn är väldigt 
sociala och hjälpsamma av sig.

– Jag känner mig otroligt välkommen här. Jag känner 
mig inte som en turist faktiskt, snarare som en gäst. Och i 
framtiden skulle jag kunna tänka mig att flytta hit faktiskt, 
avslutar Pernilla. •

Fakta

MIK SJÖSTRAND
ÅLDER: 14 år.
BOR: Stockholm med 
semesterboende på 
Järvsö lodge.
GÖR: Studerar i åttonde 
klass.
FAVORITSTÄLLE I JÄRVSÖ: 
Skidbacken.
BÄSTA ÅKET: Vargen har 
bra offpist på vissa 
ställen. I Himlabacken 
går det också att hitta 
roliga ställen utanför 
pisten.

Fakta

PERNILLA  
SJÖSTRAND
ÅLDER: 57 år.
BOR: Nacka i Stockholm 
med semesterboende 
på Järvsö lodge.
GÖR: Senior rekryte-
ringskonsult inom life 
science. 
SMULTRONSTÄLLE: Sort-
tjärnen. Den är säkert 
känd för alla som bor 
här, men vi var ute och 
cyklade crosscountry 
och helt plötsligt såg 
vi den lilla sjön och 
stannade för att bada. 
Så det har blivit lite av 
en grej att åka dit och 
ta ett kvällsdopp.
FAVORITSTÄLLE I JÄRVSÖ: 
Löpspåren.

Jag heter Anki Sulser och arbetar som fastighetsmäklare på 
Hälsinglands Fastighetsbyrå – en helt fristående mäklarbyrå med 
ett stort hjärta för bygden. Jag är tacksam och ödmjuk över det  

förtroende jag fått av både köpare och säljare under åren.

Vårt arbetssätt har gett oss vår marknadsandel. Genom den har vi 
också goda möjligheter att hålla koll på marknaden och dess 
utveckling. Hör gärna av dig till mig för att bolla dina frågor.

Ha det gott, vi ses! 

Anki Sulser, tel: 070-375 75 31
anki.sulser@hfastighetsbyra.se

”Min mäklare var lugn, stabil och hade målet i sikte på rätt sätt och en mjuk  
energi som ingav trygghet. Anki Sulser var helt enkelt grym!” 

”Helt fantastisk mäklare som vi varmt rekommenderar till andra!”  

”Trevlig och engagerad mäklare. Precis som man skall vara.” 

”Helt nöjd kunde inte bli bättre, fick mäklaren genom rekommendation”

Drottninggatan 8, 824 30 Hudiksvall
0650 - 933 00 | info@hfastighetsbyra.se

www.hfastighetsbyra.se

Källa från HittaMäklare

Slutdestination
Järvsö
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Vandrarhem centralt i Järvsö!
Boka via www.jarvso.se

Tel: 0651 403 06

Björkbacka 
Vadrarhem

Välkommen till Färilas  
delikatessbutik, belägen 

mittemot kyrkan.
Här hittar du våra 
egentillverkade chark- 
delikatesser.

Se aktuella öppettider på vår 
hemsida www.bjorkco.se
Välkommen in! 

Tel: 0651-21100
Mail: info@bjorkco.se

För erbjudanden 
och tävlingar,  gilla 
Björk & Co på FacebookHitta oss på



AnnaMaria tillsammans med Månlykke A.M.

I Gårdsbutiken hittar du en blandning av smycken, hantverk och antikviteter-kuriosa

Sedan mer än två decennier skapar An-
naMaria handgjorda smycken i egen 
design och produktion av återvunnet 

silver. AM Design går alltid sin egen väg med 
en rik fantasi och ett eget uttryck, (det finns 
alltid uppslag för nya ideer).  Det är de enkla 
rena linjerna som dominerar, högpolerade till 
synes enkla smycken ibland accentuerade av 
ädelstenar. Hennes tanke är att skapa smycken 
som framhäver bäraren, smycken obundna av 
tid, trenden och ålder i en kvalitet som kom-
mer att hålla i många generationer. Smycken 
för människor med attityd!

EN DRÖM BLEV VERKLIGHET

Anna Maria Öberg hade länge drömt om att 
resa mer i Sydamerika och lära sig silversmide, 
föga anade hon att en tre månaders semester 
i Mexico med en 5 veckors språkkurs skulle 
bli början till en helt ny livsväg. Hon fann inte 
bara en magisk gammal stad i bergen utan 
också en utbildning i silversmide och utrym-
me för att förverkliga sina ideer i en underbar 
färgstark kultur i en magisk stad högt uppe i 
bergen.

Så smycken blev det. Till en början drev hon 
Logen vid Växbo kvarn där hon sålde sina al-
ster på somrarna, resten av året skapade hon 
smycken i Mexico.

AM Design
- från Mexiko till Järvsö with love -

KAN EN GLOBETROTTER NÅGONSIN 
SLÅ SIG NER? 

Högst tveksamt, men om man finner en för-
underligt vacker plats och en stor hästkärlek, 
går det nästan. Platsen var Järvsö och hästen 
tidernas bästa kallblod, Järvsöfaks. 

En sommar lockade mamma Eva sin dotter 
till Strandvallen där Järvsöfaks skulle möta 
sina beundrare. Så föddes drömmen om ett 
eget fantastiskt kallblod. Månprinsen A.M. 
blev till och sedan en liten ström av A.M. häs-
tar och AM Design flyttade till Gårdsbutiken 
Stenegård.  Numera blir det bara tre månader 
i ateljén i Mexico.

I Gårdsbutiken finner AnnaMaria ro i en 
blandning av smycken hantverk och antikvite-
ter-kuriosa. Inspirationen till hennes smycken 
grundar sig i barndomens lekar bland mor-
fars auktionsgods och kvällarna med mormor 
bläddrandes i konst, antik, trädgård och arki-
tektur böcker. 

Välkommen in på ett besök till Gårdsbutiken 
Stenegård eller www.amdesign.se

AMDesign.indd   1AMDesign.indd   1 2022-11-07   09:382022-11-07   09:38

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN AM DESIGN



JÄGAR 
PILSNER

Alkohol kan 
skada din hälsa.

Nu finns JägarPilsner och Starke 
Jägaren (ölkorv jalapeno kryddad) 
i utvalda butiker och restauranger. 
JägarPilsner finns på Systembolaget 
från och med februari.

scanna mig

Alla våra produkter produceras 
i Hälsingland!

För öppettider i vinter se Stenegårds hemsida! 
Välkomna! Monica.

Jarsemal@hotmail.com • 070-206 16 49

Växla ner på 
Cykelbistron!

God mat i skön miljö. Häng hos oss efter skidåkningen.

MAT-ÖL-VIN-FIKA-SECOND HAND-MUSIK

Boka gärna bord på info@cykelbistron.se 
eller slå en signal 072-2446150 

www.cykelbistron.se

JBP Hotell, Vallmovägen 20, Järvsö 
Se öppettider och meny på cykelbistron.se

072-244 61 50 
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Ni förtjänar en värmande paus mitt i backen! Hos oss kan ni njuta mat lagad på 
lokala råvaror tillsammans med noga utvalda drycker i en värmande miljö. 

@toppstuganeftertanken

070-271 52 53  /  Gärdesvägen 3, Loos  /  lottaboden.se

Hos oss hittar du flerfaldigt 
prisbelönta bärprodukter 

och mycket annat. 

Välkommen till Lotta-Boden och Loos 
lika vackert sommar som vinter 

Samma ägarfamilj har drivit Järvsöbaden sedan 1905 – från gästgiveri, 
kuranläggning och pensionat till att idag vara ett modernt turist- och 

konferenshotell med traditioner.
SPA-avdelning med gym, omklädningsrum, duschavdelning, 

torrbastu, gemensam ångbastu, stor jacuzzi, kallbad, relaxavdelning.
Här finns decenniers erfarenhet som gör din vistelse till ett minne för livet. 

Våra måltider serveras i matsal uppdukad med vita dukar, blommor och ljus. 
Såväl lokala recept som grönsaker från den egna trädgården dyker upp på menyn.

Vi serverar frukost, lunch och middag. 
Smörgåsar och hembakat bröd.

Vi ordnar konferenser, kick-off, fest, dop och bröllop.

För mer information besök vår hemsida: www.jarvsobaden.se 
0651–404 00 · info@jarvsobaden.se

  @Jarvsobaden

Välkommen till anrika JärVsöbaden  
en rogivande oas i avspänd och charmig pensionatsmiljö.
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GÔTTA

 88  Här kan du smaska i vinter
 ÖJEBERGETS MATKARTA

 91  Nostalgitripp
 STRIPSKORGEN IS BACK

 92  Signerat redaktionen
 NY GALETTE I BYN

 94  Rävarna gräver nytt gryt
 BURGARE OCH KAFFE PÅ BERGET

 96  Fiffi och Baugetten
 BYNS EGNA GLASSTILLVERKARE

GôTTA Tänk att vi på Svart Pist Publishing 
fått "en egen" galette uppe hos 

Järvsö Crêperie! Så här glada blir 
vi då, och SVARTkålen är så klart 
till galetten! Foto: Håkan Persson

Ni förtjänar en värmande paus mitt i backen! Hos oss kan ni njuta mat lagad på 
lokala råvaror tillsammans med noga utvalda drycker i en värmande miljö. 

@toppstuganeftertanken
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JÄRVSÖ SÖDRA
JÄRVSÖ NORRA

TOPPSTIGEN

ALPHYLLAN

ALPBYN

ALPSTIGEN

TOPPSTUGORNA

VINTERCAMPING
SKIDCENTER NORR

JÄRVSÖ STUGBY

BERGSGÅRDEN

BERGSSTUGORNA

JÄRVSÖBRANTEN

JÄRVSÖ SKOLA

JÄRVSÖ STATION

JÄRVZOO

1
BERGSHOTELLET

6

7

JÄRVSÖ BY

SNÖPARK

LOASTIGEN

BARN

BARN

JBP HOTELL
8

NORRA STUGBYN

JÄRVSÖ CAMPING

JÄRVSÖBADEN

VARGHOTELLET

1. RESTAURANG 
BERGSHOTELLET
Hotell och restaurang 
med frukost, lunch och 
middag. Och gofika!

CRÊPERIET PÅ 
BERGET
Matiga galetter och 
söta crepes. Även 
fullständiga rättigheter 
och solterass.

TOPPSTUGAN 
EFTERTANKEN
Järvsös högst belägna 
restaurang.  Samma 
öppettider som backen 
själv.

ALPHYDDAN
En del av Eftertankens 
verksamhet. Mysig 
hydda med gofika och 
perfekt solhäng på 
 altanen! Även grillplats.

JÄRVSÖ 
 BRYGGERI, MAT 
& LOGI ”ALPBYN”
Lunchhak och fika-
ställe med eget öl. 
Brukar även anordnas 
en och annan afterski.

RÄVGRYTET
Hamburgare, nyrostat 
kaffe och nygräddade 
munkar. Även annat 
gott på menyn.

CAFÉ VÅFFLAN
Klassisk lunch och fika 
med amerikansk touch 
om så önskas.

CYKELBISTRON
Frukost, lunch och 
middag. Hög mys-
faktor och gott käk. 
Passa även på att köpa 
en skjorta som alla 
 andra bybor när du 
ändå har vägarna förbi.

1

8

2

3

MATSTÄLLEN PÅ ÖJEBERGET
1

2

3

4

5

6

7
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GÔTTA 1Det här  
är Pär

text: M Åhs

”Jag köper inte räkorna för räkorna. Jag köper räkorna för skalen”.
Pär Johansson Jonsing, krögare på Restaurang bergshotellet, brinner för 

vällagad mat från grunden. För honom innebär det att de riktigt stora 
kokkärlen är hans bästa vänner i köket.

DE FLESTA KANSKE förknippar Pär 
 Johansson Jonsing som mest med Växbo krog. 
Han har drivit restaurangen i 15 år, och äger 
 området och destinationen. Växbo kvarn, 
krogen, café och bageri. 

Men han är också krögaren bakom Restau-
rang bergs hotellet i Järvsö.

– Från och med årsskiftet kliver jag också 
in som kökschef uppe på berget. Jag vill satsa 
helhjärtat, och kommer därför att arrendera 
ut driften av de olika verksamheterna i Växbo, 
säger Pär och fortsätter:

– Det känns jättebra. Restaurang bergs-
hotellet växer hela tiden och jag behöver kunna 
finnas på plats på heltid för att det ska bli så 
bra som bara är möjligt.

Det märks tydligt att Pär är väldigt passione-
rad när det kommer till mat, men tro det eller 
ej, så fanns det en annan stor dröm när han 
var ung.

– Min plan var att gå tennisgymnasium, jag 
var jätteduktig på idrott i högstadiet. Det var 
det jag ville satsa på.

MEN ETT DISKBRÅCK i ryggen satte kraftiga 
käppar i hjulen och Pär kom in på sitt andra-
handsval. Hotell och restaurang.

– Jag har vuxit upp på landet, med en pappa 
som var yrkesfiskare och en mamma som 
alltid odlade, lagade mat och bakade. Jag visste 
knappt vad McDonald's var när jag var liten, 
säger Pär.

När han väl började så tog det inte lång tid 
innan den nya banan i livet kändes helt rätt.

– Jag såg direkt likheten med idrotten. Att 

skola sig till kock och idrottsman är exakt 
samma sak på många sätt. Man måste jobba 
hårt, träna mycket, vara målmedveten och 
disciplinerad.

DÄRIFRÅN BLEV DET kockhögskola och jobb 
på olika stjärnkrogar under de kommande tio 
åren.

– Många krögare pratar om vällagad mat 
från grunden, men jag menar det verkligen. Jag 
är skolad inom det riktiga svenska mat arvet, 
och det är det jag brinner för. Ska jag göra en 
viltsås, då behöver jag ben från ren eller älg, 
ska jag göra en skaldjurssås, då behöver jag 
skalen från skaldjur. Jag kokar alla mina fonder 
själv, vilket är otroligt viktigt. Det är där basen 
finns.

Det här tänket har Pär hela tiden haft 
med sig på Restaurang bergshotellet, och det 
 kommer han att fortsätta med.

Hur kommer man att märka att du nu 
satsar med hela hjärtat i Järvsö?

– Gentemot gästerna vet jag inte hur mycket 
det kommer att märkas. Jag har riktigt bra 
medarbetare på restaurangen, som håller en 
otrolig standard. Men jag kommer att synas 
mer där, jag kommer att kunna lägga min 
energi över stället på ett helt annat sätt, och jag 
kommer att fortsätta utveckla verksamheten 
till att bli restaurangen som är det självklara 
valet när man ska ut och äta.

Hur ser dina drömmar ut?
– Jag drömmer om en utbyggnad av restau-

rangen, större utrymme för folk att hänga och 
ha det bra! •

PÄR JOHANSSON JONSING
ÅLDER: 43 år.
BOR: Bollnäs.
FAMILJ: Fru Moa Jonsing och fyra barn 
mellan 0,5 och 15 år.
GÖR: Äger besöksmålet Växbo kvarn, 
och än så länge krögare och köks-
chef. Även arrendator och krögare på 
Restaurang bergshotellet.
FAVORITMAT: "Det kanske låter väldigt 
tradigt, men vällagad husmanskost. 
Kålpudding, köttbullar, kalv i dillsås, 
oxbringa. Genuint lagad husmanskost."

RESTAURANG  
BERGSHOTELLET

Foto: Frida K
lang

Foto: Privat
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text: Nathalie Häll  foto: Frida Klang

NI SOM VET, och minns den, ler 
stort vid detta laget. STORT! Men 
för er som fattar noll – när familjen 
Helander/Augustsson drev restau-

rangen på norrsidan back in the days hade den 
en given plats på menyn – ”Stripskorg”. Extra 
populär hos de lokala kidsen, speciellt under 
kvällsskidåkningen på tisdagar och torsdagar. 
Den ur kompisgänget som hade råd beställde. 
Vid leverans och ankomst tillbaka till det stora 
runda bordet så hade man plötsligt 25 extra 
kompisar med 50 extra hungriga händer häng-
andes över axeln. Snittiden på inmundigandet 
kan inte ha varit mer än, säg 13 sekunder? 
MEN, vi får inte glömma de dödsviktiga till-
behören. Kryddstationen användes flitigt, det 
fullkomligt vräktes på med grillkrydda, och så 
toppades det hele med dressing och ketchup.

Efter säsongen 2015/2016, när Järvsö-
backen inte själv driftade restaurangen och 
istället la ut den på entreprenad, och till allas 
förtvivlan, försvann den kära stripskorgen från 
menyn – men har förblivit ett drömmigt och 
nostalgiskt matminne och en evig önskan om 
att få den tillbaka en vacker dag. Och nu är 
denna dagen här! Nu träder den röda korgen 
fylld med strips in på Restaurang bergshotellet, 
och inte bara under kvällsåkningen utan under 
hela skidsäsongen, och med fri tillgång till 
grillkrydda, ketchup och dressing! Och inte 
slutar det här, även snowboardblandningen 
återupplivas! Ni vet, cola och fanta toppad 
med sprite? Jag själv hade myyyycket sprite i 
min, med cola som bas, och en ”gnutta” fanta. 
Här var grejen att man kunde dribbla hur som 
helst med sin papp-mugg och ”läsk-sprut- 
maskinen”. Fantastiskt gott! Och ett stort tack 
till Restaurang bergshotellet som återupplivar 
detta! •

Stripskorgen
– och snowboard-blandningen också!

Den nostalgiska strips-
korgen är tillbaka hos 
Restaurang bergshotellet i 
vinter – dessutom med fri 
tillgång till grillkrydda!

BACK
RESTAURANG  

BERGSHOTELLET IS
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SVART PIST PUBLISHINGS  
EGNA GALETTE TAR PLATS

Tjejen som är oslagbar och som under Destination Järvsös  
Destinationsdag i november fick motta priset som ”Årets Pippilotta”.  

Fantastiska Malin Näsman Jonsson som inte låter sig stoppas,  
som drömmer, och vågar, och förverkligar!

UNDER SOMRARNA HAR Malin Jonsson 
Näsman sitt Järvsö Crêperie nere på byn, och 
vintertid uppe på Öjebergets södra sida. Inför 
vinterns säsong har hon snickrat och byggt.

– Vi bygger ut och satsar på ett större kök. 
Nästa steg är inglasning av terassen som vi 
hoppas få till under januari 2023, berättar 
 Malin när vi träffas och samtidigt stäm-
mer av vinterns nästa nyhet, vår, 
Svart Pist Publishings, alldeles 
egna galette!

– Det blir en galette med 
rostade SVARTkålschips, 
lokala Frägsta mejeris bur-
rata och hyvlad jordärts-
kocka från vår egen odling. 
Sedan kommer vi toppa 
den med stekt snyggpotatis, 

tryffelolja och picklad rödlök.
Vi på Svart Pist Publishing (Magasin Järvsös 

moder) är så stolta och kommer äta denna 
 galette tills ost och kål står ut genom öronen på 
oss. Så lägg nu ”Svart Pist-galette” på minnet.

Fjolårets populära evenemang ”Bubbelfreda-
gar” kommer repeteras i vinter.

– Det blir bubbelprovning med vår 
egna sommelier, berättar Malin.

Det vankas även afterski med 
DJ på terassen.

Så vi ses på berget i vinter 
hos Malin och hennes crew, 
dansandes med en Svart 
Pist-galette i munnen! •

text: Nathalie Häll 
foto: Håkan Persson

2

Foto: Emrik Jansson

Foto: H
åkan Persson
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Mysiga Alphyddan som drivs av  Restaurang eftertanken. Fika inne i den lilla stugan eller 
ute vid elden i sol skenet på den rymliga terassen. Här kan du dessutom grilla din korv vid 
elden som Järvsöbackens personal håller koll på åt dig. Här ser du dessutom ut över Järvsö 
Snowpark och utlovas därmed perfekt lunchunderhållning. Så sätt inte kaffet i halsen när 
kidsen flyger fram med  diverse corkar och volter.

3”Hos oss ligger fokus på lokala 
råvaror, mat från grunden och det 
där lilla extra när du befinner dig 
i skidbacken. Vackra vyer, perfekt 
läge och en härlig  stämning. Njut 

av mat eller en mysig fika där 
 lokalrostat kaffe är givet!”

– Patrik Klüft, delägare Restaurang eftertanken

TOPPSTUGAN 
EFTERTANKEN

4 Foto: H
åkan Persson
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NYTT GRYT FÖR RÄVARNA
text & foto: Alicia Mårtensson

I vinter flyttar burgarbussen in i värmen tillsammans med byns bästa kaffe. 
Fanny Wedmark och Olof Frejd som står bakom Rävgrytets kafferosteri 

och Nomad burgers intar Öjeberget.

ÄR DU SUGEN på så färskt kaffe som det bara 
går att få är det på norra sidan av Öjeberget 
du ska hänga i vinter. Restaurangen i samma 
hus som skidshopen, drivs i vinter av Fanny 
Wedmark och Olof Frejd från Rävgrytets 
kafferosteri och Nomad burgers. Självklart blir 
det rykande färskt kaffe och burgare, men det 
kommer även finnas en munkvagn på altanen 
och i våffelstugan vid barnbacken blir det 
lunchklassiker med en amerikans touch.

– När det är fullt ös kommer vi ha bussen 
här för att backa upp, men det är fortfarande 
många som vill ha bussen till sin stad 
så den kommer fortsätta rulla 
också, säger Olof.

– Vi kommer kunna 
servera kaffet så 
otroligt färskt. 
Ibland kommer 
det rostas samma 
dag och ibland 
dagen innan. 
Vi kommer 
äntligen kunna 
servera det på en 

sån nivå som vi har velat göra och göra det var-
enda dag. Så det här är ett jättekliv för rosteriet 
också, säger Fanny.

PÅ MENYN I restaurangen finns såklart bussens 
burgarmeny, men även andra rätter och ve-
ganska alternativ. På altanen utanför kommer de 
även ha en munkvagn och där kan man plocka 
med sig en varm munk och take-awaykaffe.

– Munkarna som görs där kommer även att 
tas upp till våffelstugan och pimpas där, i lite 
mer amerikansk stil med glasyr och strössel, 

berättar Fanny.
I våffelstugan har Fanny och 

Olof tagit hjälp av sina 
vänner Kayti Rose och 

Peter Lindbom och 
eftersom Kayti är 

amerikan och 
paret bott i USA 
i fler år är det 
självklart att 
lunchklassiker-
na får en ameri-
kans touch.

76Peter, Kayti, Olof och Fanny.

Burgar- och kafferävarna Fanny och Olof intar Öjeberget 
i vinter.

I restaurangen dekorerar de om.
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Krabbelurer
(ELLER SKRABBELUCKER OCH SNOOBELURER, 

KÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN…)

Här har ni ett stycke recept på goda krabbelurer till 
dagens utflykt. Fluffiga plättar som är en korsning 
mellan sockerkaka och amerikanska pannkakor. 
Smeten kan förberedas och hällas i lämplig flaska 
för vidare äventyr, glöm inte smöret och godsaker-
na till bara.

12 stycken!
1 1/2 dl strösocker
4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker (”Gotte-råtta”? Ta mer!)
2 1/2 dl mjölk
2 ägg
2 msk smör

GÖR SÅ HÄR:
Blanda socker, mjöl, bakpulver och vaniljsocker i 
en bunke.

Vispa ner mjölken till en slät smet och rör ner 
äggen.

Vill du få lite mer ”fluffighet” i krabbelurerna 
kan du vispa ägg och socker poröst först.

Stek plättarna i smöret i en stekpanna, på 
stormköket eller i klassiskt plättlagg.

Servera krabbelurerna med lite bär, sylt eller 
sirap och vispad grädde.

Tips! Magasin Järvsös nystekta krabbelurer 
vänds i en socker-och-kanel-blandning. Mums!

GÖR GLUTENFRI: Byt ut mjölet mot glutenfritt alternativ.
GÖR LAKTOSFRI: Välj laktosfria produkter av mjölk och 
smör.
GÖR MJÖLKPROTEINFRI: Byt mjölk och smör mot mjölk-
proteinfria ersättningsprodukter.

Alltid får man för lite av det goda, typ topping som parme-
san. Men inte hos Cykelbistron, här bjussar man på det 
goda! Och behöver  skidmagen backa så får du självklart 
mer mat, bara att be kökschef Jenny snällt i luckan.

CYKELBISTRON

JÄRVSÖ BRYGGERI, MAT & LOGI, ”Alpbyn” i 
folkmun, serverar svenska råvaror 
med hållbarhet i fokus. Lunchhaket 
med eget bryggeri i samma lokaler 
och skönt efter-backen-häng. 
Här kan du dessutom boka in en 
ölproving, året runt. Förutom egen 
bärs serveras också andra alkohol-
haltiga drycker, bland annat från 
familjeföretaget Gotland spirits.

Alpbyn drivs av Sara och Peter, 
varav Peter härstammar från 
Gotland, och driver med familjen 
vid sidan om Alpbyns verksamhet 
även ett destilleri på släktgården. 
I vinter kommer det dessutom 
anordnas afterski.

”ALPBYN”

5

– Det blir ganska mycket som förut men 
också med en liten twist, säger Peter och de 
berättar att det kommer finnas alternativ som 
en New york-style varmkorv och en våffla med 
kyckling, vilket är en klassiker i USA.

–  Men vi vill fortsätta att hålla det enkelt 
för vi vet hur det kan vara med barn, man vill 
bara få i sig något snabbt. Samtidigt vill vi ha 
tillräckligt med alternativ på menyn för att 
föräldrar ska kunna hitta något lite godare, 
säger Kayti.

I HÖSTAS FLYTTADE Kayti och Peter till 
Järvsö och hittills trivs de bra.

– När vi började fundera på om vi skulle 
flytta hit så sa Fanny och Olof att de behö-
ver hjälp med det projektet, så det blir en 
bra början för att komma in i byn och träffa 
människor, säger Peter.

– Det är fantastiskt vackert här och man kan 
känna den där bergsluften, säger Kayti.

Att inta backen handlar också om att skapa 
ett ställe för ortsborna att hänga på. På borden 
är olika brädspel utmålade och pjäser, gjorda i 
keramik av lokala Studio Berling, finns att låna 
i kassan.

– I början vill vi få alla locals att komma 
upp och ta restaurangen i besittning. Det är 
viktigt för oss att de som faktiskt bor här vill 
komma hit och att det inte enbart blir en 
turistgrej. Vi gör det här för alla, säger Olof.

– Det ska bli ett skönt häng och därför vill 
vi även köra det i sommar trots att vi inte 
kommer ha tusen skidåkare utanför dörren då, 
säger Olof.

Men vi har faktiskt den viktigaste frågan 
kvar till sist – blir det afterski här?

– Tanken är absolut att vi vill ha det, men 
vi får se hur det utvecklar sig. Det är trots allt 
vår första säsong i backen, säger Fanny och 
konstaterar att när vårvintern kommer och det 
går att använda altanen mer är förhoppningen 
absolut att livemusik ska höras där. •

Kayti och Peter hjälper till att rådda våffelstugan i vinter.

8

Foto: Frida K
lang
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De hade aldrig tillverkat glass 
 tidigare. Sedan flyttade de till 

 Järvsö och blev med glass företag.
text: Alicia Mårtensson foto: Frida Klang

JESSICA LANDSTRÖM OCH Matthieu 
Marchand flyttade till Järvsö förra vintern. Då 
hade de aldrig gjort egen glass, men bara några 
månader efter flytten var de plötsligt delägare 
i Järvsö glassfabrik och fick lära sig allt om 
glasstillverkningens konster.

– Susanne lärde upp oss i våras och nu står 
vi här och gör glass själva och tar fram nya 
smaker. Vi har fått så bra respons och det är 
jättekul, säger Jessica.

Innan Jessica och Matthieu blev delägare i 
företaget var det Susanne och Henrik Viken 
som ägde majoriteten i företaget. Då drev 
Viken det parallellt med Tevsjö destilleri och 
Susannes jobb som mäklare.

– De körde verksamheten i några år, men 
insåg att det blev för mycket jobb och behövde 
en partner, berättar Matthieu.

När Matthieu och Jessica sedan letade hus i 
Järvsö kom de i kontakt med Susanne och de 
klickade direkt.

– Innan vi ens flyttade till Järvsö sa Susanne 
till Jessica att hon ville att hon skulle vara 
hennes partner i glassfabriken, säger Matthieu, 
och så blev det så småningom.

Flytten till Järvsö var Jessicas förslag, med 
släkt i Grönås låg tanken på att flytta inte allt 
för långt bort.

– När jag föreslog det för Matthieu och sa 
att vi skulle få mer livskvalitet här än i Stock-
holm så sa han ”Varför inte? Vi flyttar!” trots att 
han aldrig hade varit här tidigare, säger Jessica.

– Det är ett coolt ställe Järvsö, det händer 
mycket här, många aktiviteter och det är ett 
vackert landskap. Det finns också många 
 duktiga entreprenörer här, säger Matthieu som 
nu anslutit sig till det drivna gänget entrepre-
nörer i Järvsö.

I VÅRAS KLEV de in som delägare och sedan 
dess har det blivit glass i stora lass. När de 
tillverkar en omgång glass är det en sats på hela 
60 liter! Och när de tillverkar hallonglassen 
måste de sila bort alla små frön för hand. Ett 
gediget hantverk som innebär mycket jobb.

– Senaste sommaren har vi lagt mycket krut 
på att lära oss att göra glassen, men även på att 
sälja den på Cykelbistron. Det är så roligt att få 
stå och skopa, säger Matthieu. 

– Det är så många som har tagit en tugga 
och man ser hur gott de tycker det är. Då är 
det nästan så att man bara ryser. Man blir så 
glad, säger Jessica.

Jessica och Matthieus plan för Järvsö glass-
fabrik är nu att göra det till deras grej och att 
sammankoppla varumärket ännu mer med 
bygden.

Fakta

MATTHIEU MARCHAND  
OCH JESSICA LANDSTRÖM
ÅLDER: 50 och 52 år.
BOR: Järvsö.
FAMILJ: Matthieus två barn, Jessicas son 
 hunden Pingo och katten Findus.
GÖR: Driver Järvsö glassfabrik tillsammans och 
utöver det jobbar Jessica inom rese branschen 
och Matthieu som manager på Saab.
FAVORITGLASS: Chokladglass för Jessica och 
hallonglass för Matthieu.
SMULTRONSTÄLLE I JÄRVSÖ: Säljesta beach.

5 SNABBA
Sorbet eller gräddglass?
MATTHIEU: Sorbet.
JESSICA: Gräddglass.

Bjuda eller äta all glass 
själv?
MATTHIEU: Bjuda. 
JESSICA: Äta all glass 
själv.

Smält eller stelfrusen glass?
MATTHIEU: Stelfrusen.
JESSICA: Smält glass.

Blåbär- eller chokladglass?
MATTHIEU: Blåbär.
JESSICA: Choklad.

Våffla eller bägare?
MATTHIEU: Bägare.
JESSICA: Bägare.

Grannen, Fiffi, Baugetten och portugisen Pingo.

Glass i stora lass

Hos oss bokar du upplevelser, aktiviteter 
och äventyr där vi tar dig igenom Järvsö, 

Hälsingeskogarna, över berg och fjäll.

Upplev natur, vildmark, kultur och mat.

@jarvsoguiderna

www.jarvsoguiderna.se
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II  SSAAMMAARBERBETTEE
MMEDED

Välkommen till oss på Världsarvet Gästgivars i vinter!

För info och bokning: 

info@varldsarvetgastgivars.se | 070-777 03 20
varldsarvetgastgivars.se |  

Du vet väl att vi även tar emot gruppbokningar? Boka möten, konferens, luncher och middagar hos oss. 

Vi har möjlighet att ta emot upp till 60 gäster i samma sällskap i vår restaurang. 

Ni kan även boka guidade visningar hos oss i vinter. Avsluta med mat och dryck i vår restaurang.

Under sportlovet har vi öppet för aktiviteter! Se mer på vår hemsida.

– Vi har planer på att samarbeta med olika 
företag i Järvsö för att boosta hela byn och 
stärka identiteten, berättar Matthieu.

Utöver olika samarbeten med företag i byn 
har de även planer på att börja sälja glassen i 
förpackningar istället för enbart kulor i bägare 
som det är nu.

– VI VILL vara det coola märket och visionen 
är att bara ha naturliga ingredienser, inga kon-
serveringsmedel och allt ska vara handgjort, 
konstaterar Matthieu och Jessica fyller i:

– Vi vill helt enkelt göra god glass med 
kvalitét och tydliga smaker som utmärker sig 
och sammankopplar oss med Järvsö.

I utbudet har de både vanlig gräddglass och 
sorbeer.  Smakerna på glasserna är i ett ständigt 
arbete och till sin hjälp har de kocken Anders 
Tengnér.

– Som kock har han en sann passion för mat 
och är väldigt kreativ. Han gillar att experi-
mentera med nya smaker och skapa perfekta 
recept, säger Jessica.

Men att tillverka glass är inte så enkelt som 
man kan tro.

– Det kan vara svårt att förutspå resultatet. 
Vi har samma recept som vi upprepar, men 
ibland smakar det ändå annorlunda, konstate-
rar Matthieu och förklarar att det kan handla 
om saker som att mangon kanske inte är 
mogen nog eller att saltet i glassen gjort att det 
inte fryser som det ska.

– Glasstillverkning är med andra ord en 
kemi som vi inte har bemästrat fullt ut än. •
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BÔS

 100  Gör testet
 VILKEN SKIDA ÄR DU?

 104  Norrskenet som
 DANSAR ÖVER KLACKEN

 106  Mannen bakom
 JÄRVSÖBÅGEN

 108  Så gör du om
 OLYCKAN ÄR FRAMME

 110  Den ultimata guiden
 EMÅJISAR PÅ JARSEVIS

 112  Pysseldags
 SÅ GÖR DU EN ISLYKTA

 114  Dags för sommarvila
 SÅ FÖRVARAR DU SKIDORNA

BôS

Typisk bôsbild som så fint ligger i en 
mapp döpt "BÔS" på servern som inte 
riktigt har fått sitt sammanhang, så vips! 
Här kom sammanhanget, ingångsbild 
till avdelningen "Bôs" i Magasin Järvsö. 
Foto: Håkan Persson
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LJUSDAL – VI PÅ KÖPINGEN

Bokhandlargr. 1, Ljusdal • 0651-71 11 74 •  

VÄLKOMMEN IN!
– TILL VÅR HÄRLIGA BUTIK I CENTRALA LJUSDAL –

Hos oss hittar du allt till ditt kök samt porslin, te, inredning,
bestick och mycket mer från över 100 välkända varumärken! 

Upplev oss även på

WAHLINSHEM.SE

Deli &Vinbar
-MITT I LJUSDAL-

Hos oss är du i Italien fast hemma.
NAPOLITANSKA PIZZOR, CHARKBRÄDOR, RISOTTO, 
PASTA, SALLADER, SKALDJUR, VEGANSKA RÄTTER

Norra Järnvägsgatan 35, Ljusdal | 072-535 90 70 | LABANCA.SE

BOKA GÄRNA BORD! ÖPPET: TIS 11-16, ONS–TOR 11–20, FRE 11–21, LÖR 12–21 
Se hemsidan för öppettider under lov och helgdagar

!!
Handla hem 

fr vår delidisk.
Avhämtning på 

hela menyn!

Brett utbud av viner, vi glasar de flesta! 800 KVADRATMETER800 KVADRATMETER

  TRÄNINGTRÄNING
KONDITION • STYRKA • GRUPPTRÄNING KONDITION • STYRKA • GRUPPTRÄNING 

REHAB • ULTRALJUDSUNDERSÖKNINGARREHAB • ULTRALJUDSUNDERSÖKNINGAR

Gamla Kyrkogatan 8, Ljusdal | 0651-202 02 
 Öppet: Alla dagar 05–24 | www.pacegym.se

Thony Oskar Suzanne Bosse Anna-Lena

Sara Karin Thomas Danne Elin

Hudiksvallsvägen 8, Ljusdal

VÄLKOMMEN TILL HÄLSINGLANDS  
STÖRSTA SPORTBUTIK  

BUTIKEN FÖR OSS SOM GILLAR EN AKTIV FRITID 

SPORTRINGEN LJUSDAL
Vardagar 10-18
Lördagar 10-15

CYKEL

SPEL & LEK

FISKE

PADEL

SKOR

SPORT

FRILUFTSLIVKLÄDERLÄNGDSKIDOR



LJUSDAL – VI PÅ KÖPINGEN

Smycken med Linblomman

Hos oss hittar du ett brett utbud av smycken och klockor för alla tillfällen! 
Smycken med Linblomman och Hälsingesmycken i både silver och guld.

Vår egen 
linblommering

N Järnvägsgatan 35, Ljusdal
Tel 0651-71 12 43 

nordeensguld.se

ANNA &  DEIA 
BY BILLGREN 
CAROLINE SVEDBOM 
CU JEWELLERY 
EDBLAD 
EFVA ATTLING 
EMMA ISRAELSSON 
SCHALINS 
SKULTUNA 
SYSTER P  
THOMAS SABO

GANT • MOCKBERG • TAJMS 
TRIWA • DKNY • BY BILLGREN • DIESEL

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-15
Norra Järnvägsgatan 29, Ljusdal  •  0651-107 00  •  zinko.se

Hälsinglands största 
barnklädesbutik

Bjuråkersvägen 1, Ljusdal • 0651-149 00 • Följ oss på  

Välkommen till oss!
Hälsinglands största butik med bad- och  

underkläder samt kläder till vardag och fest.

Vi ger alla 
former samma chans 
KLÄDER - UNDERKLÄDER 
NATTPLAGG - BADKLÄDER 

Storlek 36-56

HÄR FINNS INSPIRATIONEN
Välkommen till en annorlunda  

blomsteraffär med det lilla extra.

Välkommen till oss – 
en plats för alla sinnen
Mån-fre 10-17, lör 10-14
Tel. 0651-71 11 01 | www.rosehills.se 
Lantmätarg. 4, Ljusdal |  
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Gudomlig  
morgonrodnad

NÄR MÖRKRET INFALLER ska du rikta blicken mot skyn. Är 
det en kall och klar natt är sannolikheten stor att du får se himlen 
dansa ovanför Järvsö. Det latinska namnet, Aurora Borealis, 
 började användas i början på 1600- talet. Aurora var morgon-
rodnadens gudinna i den antika romerska mytologin. Det går 
jättebra att fotografera norrsken, men ställ in kameran på lång 
slutartid och använd stativ. 

Kortfattat uppstår norrsken när partiklar, laddade med energi 
från solen, tar sig in i jordens atmosfär och krockar med de 
 atomer och molekyler som finns där. Krock arna genererar det ljus 
vi kallar norrsken och som är så fint att titta på. •

Foto: Frida Klang

TID: 2022-02-10 20:25
LENS: 24-70mm @25mm
SLUTARTID: 6 sekunder
BLÄNDARE: f/2,8
ISO: 500
STATIV: Skurhink

Vid infarten till Ljusdal finner Ni Ljustorget, en sagovärld 

som saknar motstycke i Sverige. Som enda butik i hela landet 

 erbjuder Ljustorget de ljuvliga handstöpta ljusen från Loiten Lys 

i Norge, ljus i unika former och yttersta kvalitet.

Kliv in i vår 300 kvadratmeter stora butik och låt dig inspireras. 

Här finner du gåvor och presenter eller dekorationen till bröllop 

och fest. Vandra runt i den avslappnade atmosfären och hitta 

dina egna kompositioner till en mysig sittplats med levande ljus 

i ditt hem eller bara en liten  uppenbarelse att vila ögonen på. 

Ljustorget är ett unikt utflyktsmål där du förutom att uppleva 

en helt magisk värld bland ljus även kan ta en fika i vårt mysiga 

café/konditori, där vi bakar allt själva från grunden och även har 

lättare luncher. Under samma tak ligger vårt egna lilla gjuteri 

där vi själva kan tillverka en del av ljusen – helt för hand och från 

grunden, utan maskiner.

Butik, Gjuteri för Ljus • Café/Konditori
Stavsätters rastplats intill Älvbron i Ljusdal • Järvsöv. 1, Ljusdal 

Tel: 0651-120 04  •  www.ljustorget.se

Välkommen till Ljustorget



LJUSDAL – VI PÅ KÖPINGEN

Vid infarten till Ljusdal finner Ni Ljustorget, en sagovärld 

som saknar motstycke i Sverige. Som enda butik i hela landet 

 erbjuder Ljustorget de ljuvliga handstöpta ljusen från Loiten Lys 

i Norge, ljus i unika former och yttersta kvalitet.

Kliv in i vår 300 kvadratmeter stora butik och låt dig inspireras. 

Här finner du gåvor och presenter eller dekorationen till bröllop 

och fest. Vandra runt i den avslappnade atmosfären och hitta 

dina egna kompositioner till en mysig sittplats med levande ljus 

i ditt hem eller bara en liten  uppenbarelse att vila ögonen på. 

Ljustorget är ett unikt utflyktsmål där du förutom att uppleva 

en helt magisk värld bland ljus även kan ta en fika i vårt mysiga 

café/konditori, där vi bakar allt själva från grunden och även har 

lättare luncher. Under samma tak ligger vårt egna lilla gjuteri 

där vi själva kan tillverka en del av ljusen – helt för hand och från 

grunden, utan maskiner.

Butik, Gjuteri för Ljus • Café/Konditori
Stavsätters rastplats intill Älvbron i Ljusdal • Järvsöv. 1, Ljusdal 

Tel: 0651-120 04  •  www.ljustorget.se

Välkommen till Ljustorget

www.eebokhandel.se
ÖPPET mån-fre 10-18  lördag 10-15

N Järnvägsgatan 37, Ljusdal 
0651-71 17 05

UPPLEV EN RIKTIG BOKHANDEL

Besök vår webbshop!

KÖP 4  
POCKET  
BETALA  
FÖR 3

Kika in i vårt 
REARUM
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VI HJÄLPER DIG MED  
Löpande bokföring, lönehantering,  
kund fakturering, bokslut, årsredovisningar  
och deklarationer, bolags bildningar, och 
 ekonomisk rådgivning.

Auktoriserad Redovisningskonsult 

Södra Järnvägsgatan 58, 827 32 Ljusdal
Tel. 0651-122 72

www.midama.se

Vill du 
bli en i vårt 

gäng? 

Vi är alltid öppna 
för spontanan-

sökningar!

I vart och varannat fönster i byn lyser Järvsöbågen upp  
i vinternatten. Skaparen bakom bågen är träslöjdaren Bengt Janars.

– Nu är jag pensionär men det märker man inte mycket av hoppas jag.  
Jag mår bra av att hålla på i verkstaden, säger Bengt Janars.

text: Alicia Mårtensson  foto: Frida Klang

FÖR UNGEFÄR 15 år sedan, alltså ungefär 
samtidigt som det magasin du håller i din 
hand kom till, föddes även Järvsöbågen. På 
den tiden drev Bengt Janars, och hans fru 
Ulla, Brostugan café och hantverk nedanför 
Stenegård. 

– Vi behövde ha någonting i de fina 
fönstren på Brostugan och jag som håller på 
 mycket med svepslöjd spände då upp en bit 
tunt material mellan två klossar och lindade 
en ljusslinga runt. Det blev så fint att jag gjorde 
flera sådana att ställa i fönstren ut mot Stene-
gårdsvägen. Sen dröjde det inte länge innan 
folk kom och undrade var de kunde köpa de 
där någonstans, berättar Bengt Janars.

Bengt började då tillverka lite finare bågar 
i två olika storlekar och idag skymtar man 
Järvsöbågen i vart och vartannat fönster i byn.

– Jag brukar säga att ser jag något fönster 
som det inte står en Järvsöbåge i då vet jag att 
det finns marknad kvar, skrattar Bengt.

ATT JÄRVSÖBÅGEN SKULLE bli så 
pass poppis det hade Bengt aldrig kunnat 
föreställa sig. För några år sedan såldes även 
Järvsöbågen av en återförsäljare med butiker 
hela vägen från Härnösand ner till Skåne.

– Så den hamnade ute i Sverige och tur var 
ju det, för den är lite som en reklampelare i 

sig. Men att intresset för den håller i sig så 
pass som det gör, det hade jag inte trott från 
första början.

I dagsläget är det enbart Bengt som 
tillverkar bågen, men framöver hoppas han 
få hjälp med det.

– Jag har lite andra idéer jag skulle vilja 
utveckla innan jag ger upp. Så det hade 
 varit roligt att få tid till det, men då  behöver 
jag hjälp med att tillverka bågarna.

NYTT FÖR I år är att Järvsöbågen kommit 
i en ny design. Den nya bågen är gjord i 
massiv ek med små klackar som först bara 
var där av tekniska skäl.

– I början tänkte jag att klackarna skulle 
störa, men tvärt om så harmonierade de 
väldigt bra med bågen, konstaterar Bengt 
som med denna variant möjliggör att enkelt 
kunna skruva ut och byta lamporna som 
numera även är led.

– Fortfarande är det många som tänker på 
Järvsöbågen som en adventsljusstake. Men 
den nya i ek, och även den svarta och vita 
varianten, används faktiskt året runt hos en 
del. Och det är något jag hoppas att den nya 
varianten ska bidra till, att göra Järvsöbågen 
till lite mer av en inredningsdetalj som funkar 
året om, avslutar Bengt. •

Fakta

BENGT JANARS
ÅLDER: 76 år.
BOR: Lörstrand i Järvsö.
GÖR: Pensionär och dri-
ver Järvsö Trähantverk.
FAMILJ: Änkeman.
BÄSTA MED JÄRVSÖ: Männ-
iskorna. Det är bra folk 
som bor här, inget är 
tillkonstlat.

Järvsöbågens fader



Öppet mån-fre 10-18, lör 10-15
Norra Järnvägsgatan 31, Ljusdal  •  0651-300 899  •  pjuxs.se

Brett sortiment för Brett sortiment för   

dam herr  dam herr  
barn barn 

LJUSDAL – VI PÅ KÖPINGEN

Ivan Cavallin
Legitimerad naprapat
Tel: 0730-57 55 50 • E-post: ivan@ljusdalsnaprapatklinik.se
Södra järnvägsgatan 5, Ljusdal • www.ljusdalsnaprapatklinik.se

Välkommen att boka tid 
online eller via telefon.

Besväras du av  
smärta från muskler  
och leder?
Här får du snabb hjälp  
när du behöver den.

VI HJÄLPER DIG MED  
Löpande bokföring, lönehantering,  
kund fakturering, bokslut, årsredovisningar  
och deklarationer, bolags bildningar, och 
 ekonomisk rådgivning.

Auktoriserad Redovisningskonsult 

Södra Järnvägsgatan 58, 827 32 Ljusdal
Tel. 0651-122 72

www.midama.se

Vill du 
bli en i vårt 

gäng? 

Vi är alltid öppna 
för spontanan-

sökningar!

Järvsöbågens fader
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Om olyckan  
är framme
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text: Nathalie Häll 
foto: Frida Klang

DIN KOMPIS ELLER NÅGON SOM DU SER HAR RAMLAT OCH…
…SCENARIO 1: har superont och skriker,  
och kan inte åka själv.
…SCENARIO 2: du får ingen kontakt.
…SCENARIO 3: Det blöder!

VAD GÖR DU?
Carl ”Calle” Eriksson, skidpatrull i Järvsö backen, 
ger lite tips kring hur du ska tänka om olyckan är 
ett faktum.

SCENARIO 1: ”Om din kompis har 
ramlat och slagit sig och 

inte kan ta sig ner själv, då kan du själv åka ner till 
liftvärdarna och larma eller så kan du be någon 
annan åka ner och larma vid liften. Där finns 
kommunikation och skid patrullen kan snabbt ta 
sig ut till olyckan.”

SCENARIO 2: ”Om din kompis inte 
svarar dig då kan det 

vara en mer allvarlig skada och personen kan nog 
sannolikt inte andas riktigt. Då måste man först och 
främst se till att personen kan andas. Mitt bästa 
tips är att man kollar på HLR-rådets hem sida där 
det finns väldigt mycket nyttig information. Och håll 
dig uppdaterad om hur du gör 
HLR, det är förhoppningsvis 
inte så ofta du använder dig 
av dessa kunskaper, så de kan 
behöva repeteras med jämna 
mellanrum. Även här gäller det 
dock att man så snabbt som 
möjligt får tag i hjälp.” 

SCENARIO 3: ”Om din kompis, eller 
annan person, ramlat 

och det blöder mycket så beror det på vart blöd-
ningen är, men det man vill försöka göra är att 
stoppa blödningen genom att lägga på tryck och 
sedan få hjälp så snart man bara kan.”

”Ett tips för alla som är ute och åker skidor eller cyk-
lar är att alltid ha med sig en fulladdad telefon så 
att man kan larma om olyckan är framme, samt att 
man meddelar andra personer vart man ska vara.”

VID ALVARLIG OLYCKA

RING
112

hlr.nu

Läs mer om Calle 
på sida 80.
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EMÅJISAR
PÅJarsevis

text: Alicia Mårtensson

Alla vet ju att det finns en  
annan betydelse bakom de flesta 
emåjisar, en som kanske inte alla 
gånger nått fram till alla och som 

kan skapa vissa missförstånd. Vi på 
redaktionen har rätt ut vad emåji-
sarna betyder i Jarse och satt ihop 

ett litet lexikon för att underlätta 
vinterns messande.

Jävligt bra före, fluffigt som fan

Lill-babs

Järvsöbacken (en dag i backen är 
som en dag i kyrkan – helig)

Sydliften

After ski på Alpbyn

Ica Järvsö

Sockersnö

Bibeln eller rättare sagt  
Magasin Järvsö

Pallar inte åka idag,  
du hittar mig i padelhallen

Parkråtta

Snowboard I Järvsöbacken

Harsa – vad beskriver Harsa bättre än ett par längdskidor? Näe, vi kunde inte  
komma på något bättre heller, men finns det en emåji som åker längdskidor?  
Svaret är nej. Så därför blev det en apelsin. För som alla skoteråkare vet skräpar  
längdåkaren bara ner skoterspåren med sina apelsinskal.

Snöskor

Hockey på Järvsö  
industriplast arena

Dagens på Bergshotellet

Första snön

Butter, alltså inte som engelskans 
smör utan som tricket butter

Också Lill-babs

Meterdjup fluffig snö (när du får 
denna emoji skickad till dig lämnar 
du allt du har för dig och drar till 
närmsta offpist)

ToppliftenSlalom i Järvsöbacken

Jarsegubbe – det är klart det inte är 
vilken snögubbe som helst. Såklart 
har den Järvsödräkt och hätta!

Snökanon

Snöcykel

Järvzoo

Hälsingehambo

Järvsöklack

Mjölksyra efter ett  
köttigt åk i Sydbacken

Skridskoåkning på isleden

Hamburgertallrik på norr

Snöskoter

Snöstorm på byn

Pimpelfiske på Kalvsjön

När du måste lämna Järvsö (Psst! 
flytta hit istället!)
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BOK A S V I A T U R IS T BY R Å N I  JÄ RV SÖ
0651 – 403 06 eller jarvso.se

L Ä S M E R O M B O E N DE T P Å J A R S E H U S . S E

Exklusivt parhus i två plan. Totalt är det 2x10+2 bäddar.
Laddstolpe för laddning av elbil, låsbart skidförråd, 

vallabod, bastu och öppen spis!

SKIDVÄGEN 9 JÄRVSÖ

meter från Järvsöbacken!

Tel 0651-124 00  |  Smedgatan 3, Ljusdal

Vi installerar din EASEE elbilsladdare.
Dags för elbil?

Vi utför elinstallationer 
stort som smått

VÄLKOMMEN IN TILL OSS
Traditionell järnhandel mitt i byn
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BÔS

DU BEHÖVER:
•  Ballonger.
•  Karamellfärg.
•  Vatten.
•  Minusgrader.
•  Skål.
•  Något att slå hål i 

isen med (exempelvis 
en hammare).

SÅ GÖR DU:
•  Droppa i lite kara-

mellfärg i ballongen 
och fyll med vatten. 
Blås i lite luft för att 
få en slät yta att göra 
hål på senare och 
knyt ihop (varning 
för att bli blöt i detta 
steg).

•  Ställ sedan ballongen 
i en skål (du vill inte 
att den tippar) och 
stoppa in den i frysen 
eller ut på trappen 
om det är riktigt kallt 
ute. Vänta ett par 
timmar tills väggarna 
på islyktan fått bra 
tjocklek.

•  Stick hål på ballong-
en och slå sedan hål 
på lyktans topp. Var 
försiktig så inte den 
går sönder. Ta ut den 
ur skålen och häll 
ut vattnet som finns 
inuti lyktan. 

•  Gör sedan hålet 
större så du får ner 
ett ljus. Antingen an-
vänder du dig av det 
du hittat för att slå hål 
med eller så låter du 
varmt vatten värma 
upp diskhon medan 
du kör runt islyktans 
topp på den varma 
ytan. Då blir hålet 
större och jämnare.

•  Skynda dig ut i kylan 
och tänd lyktan!

SÅ GÖR DU ENislykta

Vi vill gärna se din is lykta!  
Lägg upp en bild på instagram  

och tagga @magasinjarvso

text & foto:  
Alicia Mårtensson

V I  H A R  A L LT  F Ö R

JAKT · FISKE · FRILUFTSLIV JAKT · FISKE · FRILUFTSLIV 

www.jarvsojakt.se

• Allt för vinterfisket

•  Stavar, valla och andra 
tillbehör från SkiGo

•  Friluftskläder och stövlar 
Barn-, dam- och herrstorlekar

• Isvidda långfärdsskridskor

Skidor från  

Nu slipper du valla!
Skintecteknologin gör att 
du slipper fundera på 
temperaturer och före. De 
integrerade stighudarna gör 
att du kan lägga all den tid 
du vill i skidspåret istället för 
att krångla med valla.
Oslagbart! Bara att 
montera efter före och  
ge sig ut!



V I  H A R  A L LT  F Ö R

JAKT · FISKE · FRILUFTSLIV JAKT · FISKE · FRILUFTSLIV 

www.jarvsojakt.se

• Allt för vinterfisket
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Nu slipper du valla!
Skintecteknologin gör att 
du slipper fundera på 
temperaturer och före. De 
integrerade stighudarna gör 
att du kan lägga all den tid 
du vill i skidspåret istället för 
att krångla med valla.
Oslagbart! Bara att 
montera efter före och  
ge sig ut!

Turistvägen 46, Järvsö

• Sport  • Skor  • Fritid

Vi finns
mitt i
byn!

ANCA BYGG
Järvsö AB

ANCA BYGG
Järvsö AB

Anton: 0706771835
Calle: 0705145121

Tå industriväg 2 Järvsö.
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BÔS
SÅ PREPPAR DU  
SKIDUTRUSTNINGEN 
INFÖR SOMMAREN

PJÄXOR
Tvätta av allt bös på utsidan 
pjäxorna och ta ur innerskorna och 
sulan. Låt dem torka. Spänn sedan 
pjäxorna så håller de formen bättre. 
Förvara i rumstemperatur.

SKIDOR
Tvätta av allt bös från skidorna och 
låt dem torka. Slipa dem och se till 
att få bort eventuell rost. Till sist vallar 
du skidorna, men skippar steget med 
att sickla av dem. På bindningarna 
skruvar du ner DIN-skalan så långt 
det går. Genom att låta fjädrarna 
vila så håller bindningarna ännu fler 
säsonger. Skidorna förvarar du sedan 
torrt och utan direkt solljus. 

HJÄLM OCH GOGGLES
Plocka av skidglasögonen från 
 hjälmen, så slipper bandet ligga 
på en sträckbänk hela barmarks-
perioden. Förvara i en påse så du 
undviker onödiga repor.

SLUTFÖRVAR
Eller så gör du som vi på redaktionen 
förespråkar – klär på utrustningen 
pyjamas, läser en godnattsaga 
och pussar dem godnatt innan du 
bäddar ner dem inför den långa 
sommarvilan. Glöm inte snuttefilten!

Go'natt,
vi ses nästa
vinter igen!

Foto: Frida Klang



Alpterrassen - ditt andra 
hem mitt i Järvsöbacken

Läs mer och anmäl ditt 
intresse på alpterrassen.se

I direkt anslutning till barnområdet vid Järvsöbackens 
norra skidområde uppför vi nu två stycken hus med 6 
lägenheter vardera. Lägenheterna kommer att vara på 
ca 70 kvm och här har du Järvsöbackens skidåkning 
direkt utanför dörren. 

bokadirekt.se
070-352 65 44

Stationsgatan 23J
827 50 Järvsö

Norra Järnvägsgatan 51
827 32 Ljusdal

Ge dina fötter lite kärlek!

Turistvägen 21, Järvsö   
@anderspersfikabod @jarvsobypub

Välkommen till 

Anders-Pers Fikabod 
& Järvsö bypub
mitt i byn - Öppet alla dagar



Skola – för stor och liten
Du är alltid i rätt ålder för att gå på skidskola – det finns alltid något nytt att lära.

FÖRSTA GÅNGEN PÅ ett par skidor? Då är skidskola den 
bästa inkörsporten till pisternas förtrollade värld. När du 
väl börjat åka vill du aldrig sluta.

Skidskola är kanske starkt förknippat med småbarn som 
aldrig åkt skidor. Men i Järvsöbacken har man för länge sen 
tvättat bort de kopplingarna – här går alla i skidskola.

– De allra yngsta är bara tre år och får leka sig in i skid
åkandet men sen har vi skidskolor för alla kategorier av 
åkare, säger Viktor Engblom Järvsöbacken.

DE ALLRA YNGSTA, trefyra åringarna, får leka och busa 
runt rullbanden som finns både på norr och syd. Snö
bollarna som de kallas på skidskolespråket introduceras i 
skidåkningen under en längre tid med en massa skoj. Gissa 
om de skidåkande mammorna och papporna blir glada när 
barnen är glada!

Snöbollar, snögubbar och snökanoner – barnen kan 
utvecklas i sin takt i de olika grupperna som finns.

Familjeskidskolan går ut på att lära de vuxna hur de ska 
åka med sina barn i lift och pist så att familjen sen tillsam
mans kan bli bra skidåkare.

– Vill man lära sig åka skidor är det en riktigt god idé att 
gå skidskola, man lär sig mycket snabbare, får rätt teknik 
från början och framförallt är det roligt att åka i gäng, säger 
Viktor Engblom.

Snowboardlektioner finns självklart också och det finns 
även möjlighet att hyra snowboard och prova åka en timme 
med instruktör.

– Det är väldigt många som är nyfikna på andra grenar 
inom det alpina och provar man sig fram med en instruktör 
blir upplevelsen mycket starkare och roligare, säger Viktor.

FÖR ATT VARA garanterad att få en plats under sin vistelse 
bör skidskolan bokas i förväg. På Järvsöbackens hemsida 
kan du boka allt från skipass och utrustning till just skid
skola för hela familjen.

Fakta

HÄR TAR BARNEN 
SINA FÖRSTA SKÄR
SNÖBOLLAR:  
Nybörjare 3-5 år.
SNÖGUBBAR:  
Nybörjare 3-5 år.
SNÖSTJÄRNOR:  
Fortsättning 3-5 år.
SNÖKANONER:  
Avancerad 3-5 år.
SMYGARE:  
Nybörjare 6-9 år.
GLIDARE:  
Fortsättning 6-9 år.
SVÄNGARE:  
Avancerad 6-9 år.
HOPP & PARK:  
Fortsättning 6-14 år.
GRUPPER FINNS FÖR  
ALLA ÅLDRAR!

Foto: Fredrik Fransson

2022/2023

facebook.com/jarvsobacken instagram.com/jarvsobacken

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN JÄRVSÖBACKEN



Järvsö

Öppet alla dagar 08-21  
0651-402 40 | www.ica.se/jarvso

magnus.hedin@supermarket.ica.se

 ICASUPERMARKETJARVSO          
  ICASUPERMARKETJARVSO

Din lokala ICA-butik

Hos oss kan du köpa ICAs matkasse. Gå in på www.ica.se för att beställa.

Njut av delikatesser för alla tillfällen från vår välsorterade charkdisk. 
Brett utbud av lokala produkter och råvaror

Nu med egen restaurang. På ICANDERs bjuder vi alltid på en god paus – oavsett när 
du kommer till oss, här hittar du nybryggt, nylagat och nybakat under hela dagen.
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Är du intresserad av utveckling och trivs med att ta helhetsansvar för dina patienter? Hos oss kan du arbeta både längre och kortare tid. 
Vi befinner oss i Sveriges mitt, endast tre timmars tågresa från Stockholm. Här finns ett brett aktivitetsutbud såväl vinter som sommar. 
Inom primärvården i Ljusdal, Järvsö och Färila har du möjlighet att verka brett och nyttja hela din medicinska kompetens som ryms 
inom begreppet ”Nära vård”. Här får du möjlighet att följa patienten genom livets olika faser. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete 
kortare eller längre tid inom vår Nära vård.

Är du allmänspecialist, ST-läkare inom allmänmedicin, har annan specialistläkarkompetens eller 
är legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal och vill vara med i vår resa in i framtidens Nära vård?

Kontakta oss!

regiongavleborg.se

Färila/Los Din hälsocentral
Anna-Lena Blomdahl
0651-171 79

Järvsö Din hälsocentral
Anna-Lena Blomdahl
0651-171 79

Närvårdsavdelningen  
Ljusdal
Pär Styf
0651-170 97

Ljusdal/Ramsjö  
Din Hälsocentral
Maria Quint
0651-171 98
Marit Hedström
0651-172 08

Familjeläkarjouren/ 
Närakuten Ljusdal
Maria Quint
0651-171 98

I Ljusdals primärvårdsområde finns det tre hälsocentraler och i vårt upp tagningsområde bor det cirka 19 000 invånare. På Ljusdals Närsjukhus har vi en dygnet runt öppen  
Jour/när akutmottagning driven av familje läkare. Vi har även en närvårds avdelning med vårdplatser och dag sjuk vård samt möjlighet till vård på distans.

Ljusdals kommun

Primärvårds-
verksamhet  

i Ljusdals närsjuk-
vårds- område

Specialist-
sjukvård

Hemsjukvård Hemtjänst
Trygg hemgång Dagverksamhet Anhörigstöd Korttidsvistelse

Vård- och
 omsorgs-

boende
Socialpsykiatri

Ljusdal/Ramsjö  
Din Hälsocentral

Läk, ssk, arbter, fysiot, kur,  
psyk, usk, medsekr

Järvsö  
Din Hälsocentral

Läk, ssk, arbter, fysiot, kur,  
psyk, usk, medsekr

Färila/Los  
Din Hälsocentral

Läk, ssk, arbter, fysiot, kur,  
psyk, usk, medsekr

I Ljusdal finns
Ambulans  Vo Ambulans samt 
  bedömningsbil i Los
Lab (Vo Diagnostik) 
Rtg (Vo Diagnostik)

Psykiatrisk mottagn, filial (Vo Psykiatri)

Specialistsjukhus
Hudiksvall / Gävle / (Bollnäs)

Dygnet-runt 
Pv-driven närakutmott

(Pv-nivå)

Familjeläkarjour
(Kvällar, helger och nätter)

Närvårdsavdelning
Vårdplatser

• 8 kommunplatser
• 8 landstingsplatser

inkl trygghetsplatser Pall vård

Dagsjukvård

Utveckling
Utveckling dagsjukvård

Vård på distans

Beroendecentrum 
Familjecentrum 

Ungdomsmottagning
Livsstilscentrum 

Dietist 
Dagrehab 
Bassäng 

Osteoporosmottagn
Minnesmottagning

Hjärtsviktsteam 
Spec Palliativt Team

Bedömningsbil Los Ljusbehandling, hud
Pacemaker ssk 

C-PAP ssk 
BuP 

Stroketeam 

Vill du jobba med oss? 
Ljusdals Nära Vård
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TACK ALLA KÄRA LÄSARE!

Hälsingland
GÄVLEBORGS STÖRSTA TIDNING – ALLA HUSHÅLL & FÖRETAG I HÄLSINGLAND

78% av alla som får tidningen #Hälsingland läser 
den varje månad!

Vi tackar för förtroendet! Det är ni, kära annonsörer och läsare, som 
ger oss möjligheten att kunna producera en tidning av denna kaliber! 
Stort, stort tack!

RAM (Research and Analysis of Media) har gjort en räckviddsmätning 
bland läsarna av tidningen #Hälsingland som är mellan 16-80 år.

88

72
797878

Totalt
(153)

Man
(78)

Kvinna
(75)

16-59
(98)

60-80
(49)

75%

50%

25%

0%

ÖGNAT Å KOMM I HÔG
Har du lagt märke till denna tidning som du fått 
distribuerad till din brevlåda/brevinkast? Svarat: Ja (%)

Tidningen #Hälsingland är en 
produkt av Svart Pist Publishing

78%
av alla hälsingar läser 
tidningen #Hälsingland

NI DRIVER EN J#VLA NI DRIVER EN J#VLA 
BRA TIDNING!”BRA TIDNING!” Staffan Hultén
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KALENDER
Varje vinter anordnas det  massa skoj i byn. Vi har försökt lista en del av dem 

på dessa sidor. I  skrivande stund har Destination Järvsö  dessutom precis 
lanserats en  evenemangskalender. Scanna koden så skickar vi dit dig!
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25 DECEMBER  HEMVÄNDARPUBKVÄLL mitt i 
byn hos Järvsö bypub, bredvid Anders-Pers  
fikabod. Järvsös nya pub med massa goda 
lokala saker att mumsa på, och dricka! 

26 DECEMBER  ANNANDAGSBANDY i Ljusdal 
på IP. Det var 1 825 dagar sedan det spelades 
 "riktig" annandagsbandy på IP, nu satsar 
 Ljusdal på att avrunda julen genom att till-
sammans fylla läktarna. LBK möter Rättvik.

Foto: Em
rik Jansson

31 DECEMBER  CHAMPAGNEBAREN  öppnar 
 samtliga tio sorter ur sortimentet. Champagne-
fest! Öppet mellan klockan 11:00 och 01:00.

16 JANUARI  FÖDELSEDAGSMATCHEN på IP i 
Ljusdal. LBK möter TB Västerås. LBK fyller 
80 år den 19 januari. Stort grattis!!

20-22 JANUARI  DANS- OCH TRÄNINGSHELG 
 extra allt tillsammans med Let´s dance- 
dansaren Maria Bild på Camp Järvsö. Helgen 
kommer att erbjuda flera fartfyllda danspass 
men också pilates, Soma move och freepower. 

27-29 JANUARI  TRÄNINGSHELG med fokus 
 "Hitta balansen" med Itrim på Camp Järvsö. 
En helg med återhämtning i fokus.

3-5 FEBRUARI  YOGARETREAT med Anci Näslund 
på Camp Järvsö. En helg fylld av bland annat 
stillhet, rörelse, närvaro, samtal, delande av 
erfarenheter och meditation. Helgen har fokus 
på klimakteriet.

DECEMBER

FEBRUARI

JANUARI

 Ski marathon
Varje vinter anordnar Hybo AIK och Ljusdals OK Harsa ski marathon i Harsa. 
Seedningsgrundande för Vasaloppet och Tjejvasan. Här startar klasserna herrar 17-20 
år (21,5 km), damer 17-20 år (21,5 km), herrar 21 år och äldre (42 km), damer 21 år 
och äldre (42 km), herrar motion (21,5 km) och damer motion (21,5 km). Gemen-
sam start klockan 10:30 på Harsasjön. En traditionsenlig skidfest i vårt längdparadis.

28 JANUARI Varje år 
under vecka fyra anordnas 

Harsa ski marathon, ett 
så kallat seedningslopp. 

Foto: Martin Ekman

28 JANUARI

Foto: H
G

 Eriksson
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10-12 FEBRUARI  SKICAMP på Camp Järvsö. 
 Utveckla din längdskidåkning tillsammans 
med äventyraren och skidåkaren Fredrik Erixon. 
Under tre dagar kommer du få inspiration, 
teknik och utbildning i längdskidåkning.

10-12 FEBRUARI  HOLISTIC CAMP/SOMA MOVE 
SPECIAL. En helg med Linus och Cecilia, där 
du får extra mycket av rörelsekonceptet Soma 
move, men också föreläsningar, morgonyoga, 
frisk luft, skratt och umgänge.

11 FEBRUARI  KYRKSJÖLOPPET Ljusdals Bandy 
anordnar en heldag i Ljusdal där Kyrksjö-isen 
fylls med fôlk, stora som små. Åk så många 
varv du hinner på utsatt tid. Varje deltagare 
samlar ihop egna sponsorer. Hur du väljer 
att ta dig runt banan är frivilligt, kanske på 
skridskor, spark, snowracer, eller kanske en 
farkost som aldrig skådats? Pengarna går sedan 
till föreningen.

Foto: Destination Järvsö

3 MARS  PREMIÄRVISNING AV WILD KIDS till-
sammans med Destination Järvsö. Säsongens 
första avsnitt visas ute på stor snöskärm. Och 
för er som inte vet så är Järvsö inspelningsplat-
sen för detta fantastiska äventyrsprogram!

3 MARS  SNOWRACER-TÄVLING i Järvsöback-
en anordnat av elever på Järvsögymnasiet. 
Anmälan krävs för att vara med och tävla. Mer 
information på @jarvsosnowrace

Foto: Sofia K
allner

10-12 MARS  HOLISTIC CAMP på Camp Järvsö. 
Lugnande yoga, frisk vandring, sinnliga skogs-
bad, energigivande svettiga holistiska klasser, 
avslappnad gemenskap och eget andrum.

 HUNDSPANN I HARSA
HUNDSPANN I HARSA med Sweden huskey tours. Körs under sportlovet vecka 8, 
onsdag 22 februari, från klockan 11:00, samt under sportlovet vecka 9, 1 mars, från 
klockan 11:00. Från 12 år, ingen förbokning krävs.

FEBRUARI

MARS

22 FEBRUARI & 1 MARS

22 FEBRUARI & 1 MARS 
 Hundar som hoppar, vrålar och 

sliter, de är inte aggressiva, 
bara upphetsade. Så snart 
spannet är iväg lägger sig 

tystnaden och det enda som 
hörs är hundarnas andetag och 

ljudet av mjuka  tassar på snö.  
Foto: Emrik Jansson
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APRIL

SWEDISH SNOWBOARD SERIE
18 FEBRUARI  SWEDISH SNOWBOARD SERIE 
(SSS), Sveriges nationella snowboardserie. 
I vinter består SSS av fem tävlingar, från 
Kläppen i söder till Kiruna i norr, och den 18 
februari är den här hos oss i Järvsöbacken.

Folkdräktsstämman
ÅRLIGA FOLKDRÄKTSSTÄMMAN i Järvsöbacken – Sveriges största folkfest på skidor! Ett 
stående inslag på långfredagen numer. Dellenkilten of Helsingland anordnar tillsammans med 
Järvsöbacken och alla med dräkt får gratis skipass. Dagen bjuder bland annat på uppträdanden, 
Folkdräktsparallelen och Folkdräktståg från toppen av berget.

7 APRIL

SWEDISH SLOPESTYLE TOUR
19 FEBRUARI  SWEDISH SLOPESTYLE TOUR 
(SST), Sveriges nationella serie för freeski. I 
vinter består SST av fem tävlingar, från Kläp-
pen i söder till Kiruna i norr. Den 19 februari 
anordnas en av dem här hos oss i Järvsöbacken.

Foto: Frida K
lang

Foto: Frida K
lang
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APRIL

8 APRIL
  

BIG AIR
BIG AIR 2023 i Järvsö Snowpark, Järvsöbacken. Påskaftons traditions-
enliga event. Hade du mot förmodan inte tänkt delta så förutsetts du 
vara publik och heja på. Fina priser ligger i potten. Alphyddan förvand-
las under dagen till en fullskalig afterski-arena dessutom. Så missa inte 
vinterns roligaste event!

Är du ute efter en ny Snöskoter, ATV, Motorcykel eller Släpvagn? Vi har ditt nästa fordon i vår butik.

7 APRIL  
RAILJAM
RAILJAM i Järvsöbacken. Fjolårets succé upp-
repas med härligt häng, mycket sol och fina 
priser. Perfekt start på påskhelgen!

Foto: H
åkan Persson

Foto: Frida K
lang



dellenhus.se  |  076-106 40 90

Vi levererar lokalproducerade prefabhus på totalentreprenad.  
Vi står för flexibilitet, hög kvalitet och snabb leverans.

Vi förmedlar även Tomter

www.sorensel.se  |  0650-54 34 12  |  service@sorensel.se

Har du beställt elbil men saknar laddbox?
Beställ av oss! Extra förmånligt så länge bidragen finns kvar.

Är du ute efter en ny Snöskoter, ATV, Motorcykel eller Släpvagn? Vi har ditt nästa fordon i vår butik.
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18 MAJ Säsongsöppning 
i Järvsö bergscykel park! 

Foto: Peter Eriksson-Gladh

Säsongsöppning i Järvsö 
bergscykel park! Folkfest!

18 MAJ

MARS
APRIL

MAJ

MER SKOJSIGHETER!
Bubbelfredagar med Järvsö Crêperie på 
Bergets egna sommelier. Här utlovas det 
även afterski på terassen i vinter. Järvsö 
Bypub kör trubadurkvällar varje lönings-
helg. Fackelslalom i Järvsöbacken (se ovan 
bild!). Alla som vill får vara med. Restaurang 
Eftertanken, på toppen (i princip iallafall) 
av Öjeberget kommer köra afterski i vinter. 
Det är dock inga satta datum i skrivande 
stund. Så håll utkik. Järvsöguiderna flaggar 
på tryckdagen om att de kommer köra 
evenemang i vinter, men det är samma här, 
inget satt under skrivande stund. Så håll utkik 
även här.

24-25 MARS  VÅRVINTERPEPP på Camp Järvsö. 
En helg där du fyller på med inspiration, 
samtidigt som du bara kan vara, ute och inne, 
i underbara Järvsö. Schemat fylls av dans, 
rörlighet, styrka och andetag. Gör det du vill 
och skapar luft i din helg med de upplevelser 
du behöver.

16 APRIL  SÄSONGSAVSLUTNING i Järvsö-
backen. Det blir avslutningstävling och 
maskerad-race med DJ och gemensam start 
från toppen av Öjeberget. I fjol var deltagan-
det rekordstort, och fina priser delades ut till 
vinnare i olika klasser. Sol utlovas!

7-11 MAJ  AKTIV SENIOR på Camp Järvsö. Här-
liga vårdagar i vackra Järvsö! Njut av naturen 
och aktiva tränings- och semesterdagar, för dig 
som vill hålla dig stark länge. Bo bekvämt, ät 
gott och lär känna nya vänner.

26-28 MAJ  DEMODAGAR i Järvsö bergscykel 
park. Passa på att klämma och känna på 
downhillvärldens nyheter. Det är dags att testa 
allt nytt!

Foto: C
am

p Järvsö
Foto: A

licia M
årtensson



På Helsingegården njuter ni av vackra omgivningar, mat med 
närproducerade råvaror och moderna konferensfaciliteter 

utan att det kostar skjortan.

22 rum med 60 bäddar
140 kvm konferensyta fördelat på tre konferensrum

Restaurang med fullständiga rättigheter
Aktivitetsytor med bordtennis och biljard

Nära till byn och aktiviteter

Pris från 995 kr/person/dygn inklusive helpension. 

Telefon: 0651-41690
Epost: konferens@helsingegarden.se

www.helsingegarden.se/konferens

HÅLLBAR HÅLLBAR KONFERENSKONFERENS RESTAUR ANG SOLSIDANRESTAUR ANG SOLSIDAN

HELSINGEGÅRDEN

Frukostbuffé • Brunch • Lunch • A’la carte • Privata sittningar

Jarseborna kallar gärna området öster om Ljusnan 
för lillsia [lillsidan] eller annersia [andra sidan]. 
Vi kallar det solsidan då vi slipper skuggan från 

Öjeberget och får njuta av solen både eftermiddag 
och kväll. Helsingegårdens restaurang Solsidan 

erbjuder varierade maträtter med fokus på 
närproducerade råvaror. Inspirationen hämtar vi från 
traditionella maträtter som serveras i modern form.

Telefon: 0651-416 90
Epost: solsidan@helsingegarden.se
www.helsingegarden.se/restaurang

 Schaktning & transporter
krossning och försäljning av:

bergkrossmaterial, grusmaterial 
& anläggningsjord.

Sigurdsandab.se

Vi förädlar träbränslen 
såsom bränsleflis av 

skogsråvara samt returträ.

Krister 070-677 98 98 | Lars-Göran 070-634 34 53

Välkommen till Juristkompaniet - din familjejurist

Vi finns nu i Järvsö
Nya typer av familjer ställer krav på både kunskap och 
eget ansvar där lagens skydd inte räcker till. Boka en 
kostnadsfri Framtidskoll med vår jurist Kristina för att 
gå igenom din familjejuridiska situation som berättar 
hur du kan säkra din och dina närståendes framtid. 

Boka tid hos Kristina Westling på
kristina.westling@juristkompaniet.com eller 0650-55 30 11



128 Järvsö
guiderna

På tur med

Upplev vinterns Järvsö tillsammans 
med de som kan bygden bäst. 
Många är aktiviteterna, åtta  
vintriga närmare bestämt.
text & foto: Alicia Mårtensson



Fortsätter på nästa sida →

129

NI FÅR URSÄKTA oss att vi ibland går i pisten, men vad ska man göra 
när skidsuget smyger sig på innan gryning och kung Bore inte skänkt 
oss metervis med snö? Kommer snön är vi däremot mer än glada att få 
upptäcka Järvsös berg som inte har en manchestermatta.

7 SAKER DU INTE 
FÅR GLÖMMA PÅ 
TUREN
1.  Skidstoppen! 

Skidstoppen! 
Skidstoppen! 
Skidstoppen! 
Skitsnoppen!  
Glöm inte att fälla ut 
skidstoppen innan 
du drar av hudarna 
från skidan, annars 
riskerar du en 
 enbenstur ner.

2.  Sicksacka! Undvik 
att gå för brant. 
Lutar det på så gå 
hellre i ett fint sick-
sackmönster än att 
stappla rätt uppåt.

3.  Klä av dig. På väg 
upp kommer du bli 
varmare än vad du 
tror. Ta av dig onö-
diga plagg och lägg 
dem i väskan så du 
kan ta på dig dem 
när du kommer upp 
istället och du vill 
undvika att bli kall.

4.  Släpa fötterna efter 
dig. Klampa inte 
fram med höga 
knän, låt skidorna 
släpa i backen. 
Glömmer du bort 
det slösar du massa 
energi i onödan.

5.  Snacks och vatten. 
Ut på tur alltid lite 
sur med för lite mat i 
magen, det är väl så 
ordspråket går?

6.  Växla läge på pjäxan. 
Glöm inte ställa om 
till gå-läge respekti-
ve åk-läge.

7.  Njuta! Nåja, att gå 
på tur kan vara skit-
jobbigt och svinkallt 
och alldeles alldeles 
underbart! Glöm inte 
bort att stanna upp 
och njuta i flåsfesten.

Topptursskidåkning
1



130

OM DU VILL ha en chans mot Astor, som du kan läsa om på sida 38, 
är det kanske lika bra att du spänner på dig pjäxorna och betar av några 
timmar i spåret redan idag. Går det inte så bra att vässa tekniken på egen 
hand så finns det hjälp att få av Järvsöguiderna. 

VISSTE DU ATT...
•  Skidorna har i många 

år varit ett viktigt 
transportmedel mel-
lan avlägsna byar och 
en viktigt del i jakten. 
Numera tar vi allt 
som oftast bilen när 
vi ska in till köpingen 
och kan vara där 
på 15 minuter. Förr 
tog det snarare över 
tre timmar, om nu 
Google maps vy för 
gång är jämförbart 
med att skida? Vi har 
inte testat själva, men 
tänker att det borde 
nog vara jämförbart 
med att åka i slaskig 
snö i dikeskanten 
efter 83:an. Vill du 
testa och berätta 
för oss hur lång tid 
det faktiskt tar? Eller 
nej, vi ångrade oss – 
trafikfara!

•  Kalvträskidan är 
den äldsta bevarade 
skidan och är hela 
5 200 år, med andra 
ord äldre än pyrami-
derna! 

•  Tvärs över skogen 
från Järvsö, närmare 
bestämt i Hudiks-
vall, fanns under 
1960- talet en av 
världens största skid-
tillverkare – Sundins.

•  Det var först på 
80-talet som skejten 
slog igenom och 
revolutionerade 
skidsporten. Du 
kanske till och med 
minns det här? 
Oavsett är att skejta 
som att lägga ut 
snubbeltråd och spår 
om faceplants för oss 
ovana.

På sida 60 kan du läsa 
mer om var du kan åka 
längdskidor i Järvsö 
med omnejd.

Längdskidor

Foto: D
aniel N

orée

2
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MED JÄRVSÖGUIDERNA KAN man också ta 
sig ut i Järvsös vackra natur och få möjligheten 
att brassa på med skoter. Men ett gott råd 
från oss på redaktionen är att inte göra som 
stor-bossen på Svart Pist gjorde när hon skulle 
starta skotern. Hon ryckte så hårt att ett finger 
gick av och nog fan gjorde det ont.Snöskotersafari

3
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VI HAR FÅTT berättat för oss om en gammal dam 
i Harsa som för några år sedan såg världens största 
gädda plaska i Harsasjön. Det sägs att gammel-
gäddan fortfarande lurar i vassen och är minst 
147 centimeter lång... Människor har i flera år 
försökt dra upp den, men allt som oftast försvinner 
met spön och drag ner i Harsasjöns djup. Att du 
får upp den genom ett borrhål om vintern är nog 
högst tveksamt. Ska du vara på den säkra sidan bör 
du därför borra tre, fyra, tjugo hål intill varandra 
och glöm för guds skull inte håven! Högst troligt är 
väl att pimpelspöt går i tu om du får gammelgäd-
dan på kroken. Har du inte isfiskat förr så hjälper 
Järvsöguiderna dig till lämplig sjö, med lämplig 
utrusting, och krubb!

TRE TECKEN  
PÅ ATT DU HAR
GAMMEL-
GÄDDAN 
PÅ KROKEN
1.  Linan går av.
2.  Spöt försvinner ner i 

hålet.
3.  Du hör dina polare 

skrika som aldrig 
förr, en blandning 
av förskräckelse och 
iver.

SÅ HÄR GÖR  
DU OM DU FÅR 
GAMMEL-
GÄDDAN 
PÅ KROKEN
1.  Skrik högt som fan 

så dina polare kan 
komma till undsätt-
ning.

2.  Spänn musklerna 
och gör dig redo på 
en hård kamp likt 
The Mauelers fighter 
i boxen. Det är du 
och gäddan!

3.  Ta fram håven. Gör 
dig redo på att 
göra hålet större 
om du inte redan 
gjort det, tillhyggen 
som yxa, spett och 
skoterskidan, ja 
alla tillhyggen är 
godkända i denna 
spända situation.

4.  Acceptera det 
faktum att ditt 
pimpelspö är rökt. 
Antingen kommer 
det gå av eller så 
försvinner det ner 
i hålet tillsammans 
med ditt förlorade 
världsrekord. Synd! 
Du förblir precis 
som den gamla 
damen en av alla de 
som endast kan be-
rätta om den största 
gäddan Järvsö och 
världen någonsin 
skådat.

Pimpelfiske

Tillsammans med våra kunder har vi gjort skillnad sedan 1848 
och vi fortsätter att ge tillbaka av vår vinst till bygden.
2023 fyller vi 175 år - Tack alla kunder för ert förtroende.

Tillsammans gör vi skillnad

Foto: Privat

4



Tel: 0651-40339
e-post:jarvsocamping@gmail.com

www.jarvsocamping365.se

Drop in.
Säsongsplatser & Stugor.

Öppet året runt.

VÄLKOMNA TILL 

Järvsö Camping
– mitt i byn!

info@explore61n.se  |  070-262 52 73  |  www.explore61n.se

Är du sugen på utmaningar, äventyr och att lära känna forsens krafter?  I våra smidiga forskajaker får du en action-fylld upplevelse i Ljusnans vilda vatten.  Här finns forsar för alla nivåer av paddlare och licensierade guider.

FORSPADDLING

Nyfiken på att klättra utomhus?  
Vi fixar en luftig upplevelse som  
bjuder på pirr i magen, säkra  
förhållanden och vackra vyer.   
Prova på några timmar eller  
flerdagars klätterkurser med  
auktoriserad instruktör.

KLIPPKLÄTTRING

Välkommen ner o utforska underjorden!
Här vandrar och kryper vi utrustade med  
pannlampor samt skyddskläder och  
undersöker underjordens långa gångar,  
djupa hålor och stora salar.  
Mäktigt och svalkande; en perfekt aktivitet  
för allt från het sommar till sena hösten.

GROTTKRYPNING

Tillsammans med våra kunder har vi gjort skillnad sedan 1848 
och vi fortsätter att ge tillbaka av vår vinst till bygden.
2023 fyller vi 175 år - Tack alla kunder för ert förtroende.

Tillsammans gör vi skillnad
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INGA JOBB ÄR FÖR STORA ELLER SMÅ! Är du företags- eller 
privatkund? Vi arbetar åt alla sorters kunder och oavsett storlek på jobbet så är 
du alltid välkommen till oss!

Järvsö Borr AB | Skästra Kvarnväg 4B, 820 40 Järvsö
0651-411 10 | info@jarvsoborr.se | www.jarvsoborr.se

Järvsöborr är medlem i branschorganisationen 
Borr Företagen och är certifierade brunnsborrare

Full koll på brunnen 
med hjälp av Aqvify

• Se vattenmängd och inflöde
• Smarta larm

• Se grundvattennivå 

ENERGIBORRNING  VATTENBORRNING 
ENTREPRENADBORRNING

Finnansiera 
din investering 

I samarbete med Svea Bank AB

Från 1.320 kr 
i månaden.

Räknat på beviljad kredit om 130.00 kr 
med en nominell ränta på 5,95%. 

Uppläggningsavgift 695 kr, adminis-
trativ avgift 55 kr per månad ger en 

effektiv ränta på 7,08%

Läs mer på 
aqvify.com

I HAMRA NATIONALPARK kan man på vintern tura till-
sammans med Järvsöguiderna genom vad som är cirka 400 
år gammal urskog eller ta sig till ställen som om sommaren 
är otillgänglig vildmark. Dryga timmen från Järvsö finns 
denna pärla som även är en av Sveriges äldsta nationalparker.

OM DU MOT all förmodan tröttnat på att åka 
skidor kan du njuta av Järvsös vyer till fots 
istället. Ursch å fy tänker du nu, men nej, du 
behöver inte sjunka ner till höften. Har man 
snöskor på fötterna flyter man fram ovanpå 
snön. Har du inte testat så borde du verkligen 
göra det! Addera vintermörker och en pann-
lampa så har du ytterligare en dimension på 
den fantastiska upplevelsen. Se bilden!

Snösko vandring

Turskid åkning

HAMRA  
NATIONALPARK
AREAL: Cirka 1 400 hektar 
(efter utvidgning 2011).
INVIGNINGSÅR: 1909 (då 28 
hektar).
AVSTÅND TILL JÄRVSÖ: Cirka 
93 kilometer.
LÄN: Gävleborg.
LANDSKAP: Dalarna.
NATURTYPER: Skog, myr 
och vattendrag.

I VINTER KAN den icke höjdrädde även testa på att gå Järvstigen – via 
ferrata. För dig som inte testat på detta tidigare är det en klätterled upp 
på Öjeberget och det är första vintern som Järvsöguiderna håller banan 
öppen. Men ett tips från redaktionen är nog att ta rejält varma vantar 
med bra grepp!

Via ferrata
Foto: Robert Jonsson

Foto: Privat

5
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INGA JOBB ÄR FÖR STORA ELLER SMÅ! Är du företags- eller 
privatkund? Vi arbetar åt alla sorters kunder och oavsett storlek på jobbet så är 
du alltid välkommen till oss!

Järvsö Borr AB | Skästra Kvarnväg 4B, 820 40 Järvsö
0651-411 10 | info@jarvsoborr.se | www.jarvsoborr.se

Järvsöborr är medlem i branschorganisationen 
Borr Företagen och är certifierade brunnsborrare

Full koll på brunnen 
med hjälp av Aqvify

• Se vattenmängd och inflöde
• Smarta larm

• Se grundvattennivå 

ENERGIBORRNING  VATTENBORRNING 
ENTREPRENADBORRNING

Finnansiera 
din investering 

I samarbete med Svea Bank AB

Från 1.320 kr 
i månaden.

Räknat på beviljad kredit om 130.00 kr 
med en nominell ränta på 5,95%. 

Uppläggningsavgift 695 kr, adminis-
trativ avgift 55 kr per månad ger en 

effektiv ränta på 7,08%

Läs mer på 
aqvify.com

Järvsöhus AB 
Lars-Göran Berglin 

070-261 31 90 | Turistvägen 54, Järvsö

BYGGKLARA TOMTER MED BRA LÄGEN! I JÄRVSÖ MED OMNEJD

Fd. SJ-magasin totalyta ca: 330m2. Stora nybyggda personalut-
rymmen, kontor, kök/fikarum, WC-rum med dusch. Isolerad 
arbetslokal. Stor parkering finns.

Hyresledigt: Industrivägen 11, Järvsö

Järvsö, Karsjö
Tomt 1860 m², soligt läge med 
vacker utsikt över Ljusnan.
Vatten vid tomtgräns. 
Pris: 185 000.- el. högstbj.

Järvsö, Kåsjö, Stenbacka
Villatomter med högt, soligt 
läge och vacker utsikt mot 
Järvsö och Ljusnan. 
Ring för visning!

Snart 
kommer 
TOMTER 
centralt i 
JÄRVSÖ!

Hyreslägenhet 
på Helsingegården

 i Järvsö. 2 rok, 
60m2. Stor altan 

mot söder. Tallåsen
www.mobeltjanst.se

0651-333 40
8 km från Ljusdal mot Ånge

Fri Hemkörning

Mån 10-19, tis-fre 10-18,  
lör 10-14, SÖN 12-16

Tallåsen • 0651-333 40
8 km från Ljusdal mot Ånge

Välkommen till

Möbeltjänst!

Vi är ett av Hälsinglands största möbelvaruhus  
med ett brett utbud för alla dina rum i hemmet!

Utemöbler · Soffor · Sängar · Fåtöljer · Matbord 

Lampor · Mattor · Sängkläder · Textilier m. m.

Prisvärt • Stor sortering • Fri hemkörning inom Hälsingland • www.mobeltjanst.se

Vi har fri 

hemkörning 

i hela 

Hälsingland
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Din oas i Hälsingland!

Lundvägen 65, FORSA | 0650-56 71 11 | forsahandelstradgard.se

Vackert belägen vid sjön i 
Sörforsa, ca 10 min från Hudiksvall. 
I butiken hittar ni noga utvalda produkter till hemmet 

såsom växter, krukor, ljus m.m. Vi har också härliga 
plagg från danska Jalfe, väskor från Ceannis och 

ekologisk hudvård från Rapsodine.

I vårat trädgårdscafé njuter du av våra maträtter eller 
kanske ett gott bakverk. Allt tillagat från grunden med

lokala och noga utvalda råvaror.Vi har fullständiga rättigheter.

Söker du efter en mysig konferensmiljö? 
Kontakta oss vi skräddarsyr din dag/kväll efter era önskemål.

Vi har öppet året runt!
Varmt Välkomna, Jeanette med personal.

ALLA VET VI att allt smakar bättre 
utomhus. Något som i köket hemma 
hade ratats rätt ner i komposten och 
klassats som oätligt, mumsas glatt i bara 
du känner friskluften fläkta. Kanske 
är det något som härstammar från 
neandertalarnas tid när vi åt all mat 
utomhus? Genom att samlas kring en 
eld och tillsammans se till att maten 
inte bränns och att elden inte slocknar 
för oss samman. Och ja, även om den 
bränns smakar den ändå bättre än går-
dagens rester framför teven. Måltider 
kan bokas på under samtliga äventyr 
med guiderna.

Hallå där...
ROGER MARKLUND  

OCH ANNA CARLSSON! 
Ni har gått in som delägare i Järvsö guiderna, 
hur känns det?
– Det känns jättekul. Vi driver sedan tidigare 
Activeties in Abisko och har erfarenhet av att 
guida och anordna olika typer av  aktiviteter. 
Nu hoppas vi kunna knyta ihop Järvsö 
och Färila med längre cykel- eller löpturer 
där emellan och kanske övernattningar på 
 Skytesvallen, säger Roger.

Ni har tagit över Skytesvallen utanför Färila, 
vad är planerna för det stället?
– Vi anordnar löparläger här, men vilken typ 
av övrig verksamhet det kan komma att bli 
får växa fram med tiden. Vi kan tänka oss att 
exempelvis välkomna träningsgrupper hit för 
det finns gott om utrymme med stugor och 
servicehus på gården, säger Roger.

Hur kom det sig att ni flyttade till Hälsing
land?
– Vi hade pratat om att kanske hyra ett hus i 
Färila en sommar och göra någonting annor-
lunda. Sen bor min mamma här också. Men 
när jag visade Roger Skytesvallen på Hemnet 
blev det istället så att vi åkte på visning dagen 
efter och någon vecka senare ringde Roger upp 
mäklaren och la ett bud, säger Anna.

Vem gör vad på vallen?
– Jag är ultralöpare så för mig blir det många 
timmar löpning och det är även jag som håller 
i våra läger tillsammans med olika gästtränare. 
Roger gillar mer friluftsliv och är inte så mycket 
för löpning. Så när vi har läger blir det mest 
markservice för hans del, säger Anna. •

Vildmarks
måltid KÔRV ALA  

CALZONE
Räcker till 8 kôrvar

DU BEHÖVER:
•  Ett paket Delinskôrv.
•  Traditionell pinn-

brödsdeg (2 dl vatten, 
4 dl mjöl, 0,5 tsk salt 
och 1,5 tsk bakpulver 
om du vill lyxa till det).

SÅ GÖR DU:
Grilla kôrven. Vill du 
inte ha korven likt en 
dallrade gelepudding 
är tipset att förgrilla 
den lite innan det är 
dags att linda runt 
brödet. När du snurrat 
bröddegen runt i ett 
fint mönster fortsätter 
du grilla tills önskad 
färg, om det så må 
vara gyllenbrun eller 
kôlsvart. Inmundiga i 
stora tuggor.

Foto: A
licia M

årtensson
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 @ystegarncafe @systeryste
Hillsta 8, 824 62 Forsa   

0650-101 90 | info@ystegarn.se
www.ystegarncafe.se

CAFÉ  •  MAT  •  GÅRDSBUTIKER
B&B • MEJERI • SÅPERI • SKIDSPÅR

ÖPPET ALLA DAGAR ÅRET OM!

Hemlagad mat i genuin Hälsingemiljö, sitt inne i vår restaurang, 
eller ta med skidorna och ta en tur i spåret utanför! Vår Butik 
Systeryste och restaurangen är öppen alla dagar 11-16

Välkommen att besöka oss!

UPPLEV LYX OCH FLÄRD PÅ HÄLSINGEVIS
Överaska någon du tycker om, boka en natt i våra fantastiska sviter.  
Sov i Peter  Stormares säng, njut av utsikten från Victoria Silvsteds badkar, 
ta med familjen och känn kraften i Carolina Klüfts mysiga familjerum.

Restaurang med milsvid utsikt, förstklassig mat och service, öppen 
dagligen, ring för bordsbokning.

Spa med pooler, behandlingar och aktiviteter. 

0278-62 15 00 www.orbaden.se
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F
ÖR EN LYCKAD DAG I BACKEN, och kanske ännu 
viktigare – en bra morgondag i samma backe, är 
stretchning a och o. Det berättar LISA SELIBERG, 
legitimerad naprapat på egna kliniken Active life 
AB.

– Jag råder alltid skidåkare att stretcha 
fem, tio minuter på morgonen för att för-

bereda kroppen, sen minst tio minuter när man kommer 
hem, säger Lisa och fortsätter:

– Fördelen med det är att det ökar blodcirkula-
tionen som i sin tur för bort slaggprodukter och 
ger dig en piggare kropp nästa dag.

STRETCHA  
REDAN INNAN  
FÖRSTA ÅKET”

ÖVNINGARNA
FRAMSIDA LÅR
Här rekommenderar Lisa att du använder dig av en stol. Ställ 
dig med det främre benet i 90 graders vinkel och placera det 
bakre benets knä på stolen. Ta tag om fotleden, tryck fram 
höften och spänn magen för att undvika att svanka.

För att det ska hinna ge någon effeekt så rekommenderar Lisa en minuts stretchning per övning och sida.

SÄTESMUSKELN
Denna övning kan du göra 
 sittandes eller liggandes på rygg. 
Lägg upp benet som ska stretchas 
på motsatt bens knä, och dra benet 
emot dig. Här ska du känna att det 
drar i sätesmuskeln, skinkan.
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HÖFTBÖJAREN
Ställ dig med det främ-
re benet i 90 graders 
vinkel och sträck ut det 
bakre benet bakom 
dig. Skjut fram höften, 
spänn magen och vrid 
överkroppen lite mot 
det främre benet.

BAKSIDA LÅR
Till denna behöver du 
ett gummiband, eller 
varför inte skidstrum-
pan! Ligg på rygg, 
skjut upp det ben som 
ska stretchas upp mot 
taket, lägg strumpan 
runt foten och dra 
benet emot dig med 
hjälp av strumpan. 
Du kan med fördel ha 
benet lite böjt.

Fakta

LISA SELIBERG
ÅLDER: 41 år.
BOR: Järvsö.
FAMILJ: Man och en 
tolvårig son.
GÖR: Legitimerad 
 naprapat, Active life 
AB i Järvsö.
FAVORITNEDFART I JÄRVSÖ-
BACKEN: "Det är genom 
Järvsö Snowpark, det 
är där det händer."

Vi är din lokala leverantör i Järvsö av 
Tillbehör, Reservdelar, Personlig 
utrustning, Kläder & Accesoarer till 
MC, ATV, Snöskoter & Släpvagnar

Din lokala Återförsäljare & 
Servicecenter av KTM, Polaris, 
Harley-Davidson & Lorries



Följ med oss på en härlig, spännande 

hundspannstur, där vi tar dig med 

ut på en fantastisk naturupplevelse. 

Prova på att själv köra ditt hund

spann över frusna sjöar, snötäckta 

myrar och genom djupa hälsinge

skogar.

Vi erbjuder hundspannsturer som 

passar alla, såväl gammal som ung.  

Prova du också!

Inga förkunskaper behövs.

Tel: 070200 85 01, 070 341 88 15   |   Epost: info@swedenhuskytours.se

www.swedenhuskytours.se

Sweden Husky Tours

Kör hundspann 
i vinter!

Föranmälan krävs! 
Kika in vår Instagram, där kommer  
mer information löpande. 
@jarvsosnowrace (Scanna koden!)

Fredag den 3 mars 2023

Barnområdet vid
Bergshotellet

Foto: Svart Pist Publishing

Är du lika  Är du lika  
taggad?taggad?  

Vinterns roligaste event! Vinterns roligaste event! 
Snowracer-tävling i Snowracer-tävling i 

Järvsöbacken.Järvsöbacken.

Vi är din lokala leverantör i Järvsö av 
Tillbehör, Reservdelar, Personlig 
utrustning, Kläder & Accesoarer till 
MC, ATV, Snöskoter & Släpvagnar

Din lokala Återförsäljare & 
Servicecenter av KTM, Polaris, 
Harley-Davidson & Lorries
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SÔMMAR

foto: Håkan Persson

Till sommaren jubilerar vår kära hembygdsförening. De blir hela 100 år, ett helt sekel! 
Detta kommer så klart fylla stora delar av sommarens utgåva av Magasin Järvsö. Historia!

100-åringen

Ordförande Ninni Bagge och medlemmen Mats Fack från Järvsö 
Hembygdsförening – här på plats i Karls i Bondarv, Järvsö. Föreningen 
fyller hela 100 år till sommaren! Detta firande och dess historia kommer 
du kunna läsa och se mer om i sommarens Magasin Järvsö.
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SÔMMARWHEELLOVE 2023
Byns ideella cykel- 
förening, Järvsö bergs-
cykelklubb, planerar 
i skrivande stund för 
fullt för att kunna  
genomföra ett Wheel- 
love sommaren 2023.

Visionen är en 
cykelfestival i dagarna 
fyra fullkomligt 
fullproppade(!) med 
massa skojigheter på 
cykel. Håll utkik!

SVEDBOVALLEN
I sommar öppnar 
Svedbovallen i Harsa 
igen efter en stängd 
sommar. Ny arrendator 
blir Järvsö bördiga 
Birgitta Sjölin som tagit 
tjänst ledigt som vd för 
Hälsinge smådjursklinik.

I kaféet kommer vi 
hitta lokalproducerade 
ostar, och ambitionen 
är att baka allt fikabröd 
själv, även ostkaka.

Birgitta hoppas 
att några fjällkor och 
getter vill flytta in. Kan-
ske några grisar och 
kaniner också. Egna 
höns kommer hon 
packa med sig till val-
len. Det kommer även 
bjudas musikkvällar 
och guidningar, som 
tidigare. Kanske blir 
det några workshops 
också, vi får se.

VÄRMEREKORD
Den 18 november 
2022 uppmättes den 
varmaste medeltempe-
raturen på 71 år i Järvsö! 
12,3 grader plus i mitten 
av november, för att 
veckan senare sjunka 
under minusstrecket.

Är det kanske så att 
vi då även får ett nytt 
rekord i antalet minus-
grader i vinter? Kanske 
tar vi Vuoggatjålmes 
köldrekord för riket 
på minus 52,6 grader 
(1966). Det är också 
Nordens rekord!

Foto: Christian Johnsson
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Järvsö  
in short!

IT HAVE COME to our knowledge that there 
actually are some people that visit Järvsö that 
speak foreign languages. How strangely it 
may seem that someone actually can speak 
something else than Jarsemål (Järvsö-tongue), 
we have tried to translate and sum up some of 
the content in this magazine for those of you 
that for some reason don’t speak Jarsemål. 

So on this page we’ve done our best to tran-
slate and sum up some of the content – so that 
you also can take part of our hilarious stories 
and fully enjoy Järvsö while you are here!

Yes – we strongly believe that everything we 
write in this magazine is amusing to all of you 
that read it and that you will enjoy reading 
every page of it. 

Firstly, let’s go through what Magasin Järvsö 
is and stands for. It’s pretty simple actually. It’s 
Järvsös own bible. It’s pretty much the only 
thing you need to have. Except all the tasty 
food that you can eat in Järvsö. And all the 
nice people you can meet. And all the exciting 
activities that you can enjoy and take part of. 
Of course you can read about a lot of this in 
this fully loaded magazine - food, people and 
other stuff. Or fölk, götta, and bös as we have 
called it. 

Now that we sorted that out we’ll sum some 
of this issues content for you. 

In this issue you can read 
the story about Järvsöbackerns 
former owners Kersti and 
Dick, the trusty member of 
the ”slope -squad” Carl, the 
new ice cream makers that are 
in ”town” and so on. If this 
page isn't enough for you. 
Grab your nearest Järvsöbo 
(person that lives in Järvsö) 
and ask them to translate for 
you! It will be worth it, despi-
te the accent. We promise! 

*We know that grab is an 
oldschool skii trick – but 
in this case we mean ask 
 some one for help. •

Går du i bygg/renoveringstankar? 
Eller funderar du på att installera  

en värmepump? 
Kontakta oss så hjälper vi dig med allt inom kök, 

badrum, el & vvs, kakel, rör & värme.

Vi installerar NIBE värmepumpar för 
bergvärme/jordvärme, samt luft/luftpump från Daikin

Hyr din bil hos Mabi 
under din vistelse! 

Vår biluthyrning i Ljusdal/Hudiksvall ligger centralt 
på samma adress som HP Rör & Värme. 

Vi har allt från kombi, suvar & minibussar.

Kontakta oss för mer information eller boka din hyrbil 
direkt på www.mabi.se eller via info@borrgarden.se. 

Välkommen!

0650 - 548 585, Hudiksvall
0651-100 90, Ljusdalwww.hpror-varme.se

info@hpror-varme.se

0651 - 138 38 butik
S. Järnvägsgatan 50, Ljusdal

0650 - 548 585
Hamngatan 21, Hudiksvall

Borrgården, 
vandrarhem och B&B 

För bokning: info@borrgarden.se
eller ring oss på 0651-13060

Elbilsladdare finns!

Har du hört den om 

NORSKEN, 
TYSKEN OCH 

BARBRO?
EN NORSK, EN tysk och Barbro (Lill-Babs) 
var skeppsbrutna på Långön ute i Ljusnan.

En dag flöt det iland en flaskapost där det 
stod att de fick önska sig vad de ville! Då öns-
kade norsken att han skulle få komma hem till 
sin fjord igen, och vips – så var han borta.

Sen önskade tysken att hen skulle få komma 
hem till Alperna igen, och vips – så var även 
hen borta!

Men då tyckte Barbro, så klart, att det blev 
så himla ensamt! Så då småsjöng hon, knäppte 
taktfullt med fingrarna, och skrattade fram:

– Jag önskar att de andra två kommer 
 ”tillbaka igen, hem, hem, till lilla Jarse!”

EFTER TVÅ ÅR med pandemi slogs det nytt 
rekord i antalet gästnätter under sommar-
månaderna i Gävleborg. Av dessa gästnätter 
stod de utländska turisterna för ungefär en 
femtedel. Flest gästnätter stod besökare från 
just Tyskland och Norge för. Vi svenskar, eller 
Lill-Babsarna som vi valt att kalla oss, stod för 
80 procent av gästnätterna  sommaren 2022 i 
Gävleborg. Vi tackar ödmjukast för er vistelse 
här hos oss – och välkomna tillbaka! •

*Siffror hämtade från Tillväxtverket.

NÄMEN NÄÄ!
Here’s a nice-to-have list of 
useful expressions that will 
guide you through your stay 
here in Järvsö.

 Nä - You’re wrong
 Nää - I can’t believe it
 Näe - No
 Nääe - I don’t think so
 Nääe? - I’m not sure
 Nääeh? - What the f*ck!
 Nähä? - Really?
 Nänä - Never ever
 Näänää - Yeah, right
 Nänänä - Of course 
 Nämen - Fancy seeing you here

Page 92: Malin, Järvsös own 
crêpe-queen!

Page 70: This cute reindeer visits Hälsingland.

Page 44: Lunne the mogulskiier, also works in the slope.

Page 38: Benny the cross country skiing guy that works for 
World Wide Fond of Nature (WWF).

Ingredients

A
rkivbild: C

arlef, Järvsö hem
bygdsförening
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VVII  HHJJÄÄLLPPEERR  DDIIGG
MMEEDD  SSTTUUGGAANN!!

Järvsö Resort Service hjälper till med allt det praktiska i stugan där du bor.
Vi är din kontakt i Järvsö om du har några frågor angående ditt boende.

Stugvärd • Ankomst- och avresekontakt
Linne och handdukar • Tvätteri, vattentvätt

Tel 070-690 60 91, 0651-408 81

Familjebadet Aquarena, Hällåsen
Öppettider för hinderbanan finns på soderhamn.se

Nyhet!
FLYTANDE HINDERBANA
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LILL-BABS TORG

RÖRMOKARN

070-265 11 15 • rörmokarn.se

Alla förekommande 
arbeten inom branschen 

Järvsöbaden restaurang
Våra måltider serveras i matsal upp dukad 
med vita linnedukar, blommor och ljus. 
Lokal producerade råvaror med grönsaker 
från den egna trädgården.
Frukost: Mån–fre 730-930, lör–sön 800-1000

Lunch: 1130–1400 · Middag: från 1800

Turistvägen 4 , Järvsö 
Tel 0651–404 00
www.jarvsobaden.se
       @Jarvsobaden
info@jarvsobaden.se

Industrivägen 20A, 827 51 Järvsö 
0651-413 23, 070-325 56 56, micke@jarvsoplat.se w
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Har du ömmande och stela muskler? 
Har du svullna och tunga ben? Känner du dig stressad? 

Boka tid hos mig så hjälper jag dig till ett bättre mående. 
Jag utför klassisk massage, lymfmassage, 

gravidmassage och avslappnande taktilmassage.  
Betalsätt: Epassi, Swish, kort, Klarna 

Ni hittar mig på Båthusvägen, Lillhaga, Ljusdal. 
Välkommen att boka tid på: www.helensmassage.se, bokadirekt.se 

Telefon: 0793 - 58 56 28

stiggesreklam.se  |   
0651-415 60 | Industrivägen 14, Järvsö

Fordonsdekor • Skyltar
Banderoller • Dekaler
Helfoliering • Solfilm 

Lackskyddsfilm

Kvarteret Lärkan, Ljusdal | Tel 070-226 84 58 |  @miss_l_ljusdal

Den lilla butiken med 
det stora hjärtat och 

noga utvalt sortiment 
bara för dig.

Här har vi handplockade 
godbitar inom makeup, 

hudvård, doft, kläder 
& accessoarer

Välkommen till oss :-)

LILL-BABS TORG

Foto: A
ndreas Fransson

”Torget” är en klassiker i magasin världen. Lill-Babs är  Järvsös 
största någonsin – alla kategorier. Vi slog ihop båda två och 

fick Lill-Babs Torg. På de kommande sidorna får du tips på hur 
du kan ”Leva livet” i Järvsö med omnejd.



147

LILL-BABS TORG

Järvsöbaden Spa
SPA-avdelning med gym, omklädningsrum, 
dusch avdelning, torrbastu, gemensam ång-
bastu, stor jacuzzi, kallbad, relax avdelning. 
Hel- och halvkroppsmassage.
Ansiktsbehandling, naturlig facelift.
Alla behandlingar måste för bokas. 

Turistvägen 4 , Järvsö 
Tel 0651–404 00
www.jarvsobaden.se
       @Jarvsobaden
info@jarvsobaden.se

En rogivande oas
Samma ägarfamilj har drivit Järvsö baden 
 sedan 1905. Enkelrum, dubbelrum, familje
rum från tre till fem personer. Frukost, 
lunch och middag. Gym, SPA, sällskapsrum, 
pingisrum, biljard, boulebana, egen golfbana, 
utomhustempererad pool sommartid.

Turistvägen 4 , Järvsö 
Tel 0651–404 00
www.jarvsobaden.se
       @Jarvsobaden
info@jarvsobaden.se

TAPETSERARVERKSTAD & BUTIK
• Vi klär om och renoverar bl. a. möbler, skoterdynor och båtkapell. 
• Säljer tyger och material, väskor, muggar, brickor m. m.  
• Innehar mästarbrev och över 25 år i branschen. 
• Certifierad Swedese reparatör bl. a. Laminofåtöljer. 
• Medlem i Sveriges Tapetserarmästare STM.

Hemtrevligt i Järvsö AB
Turistvägen 25 · Tel 070-345 72 86
Jag finns på Instagram & Facebook

Återbruka 
dina möbler 
och spara 
på miljön!

Vi har kläder  
för alla åldrar!

Välkommen till

Centrumhuset, Ljusdal | 0651-71 14 16 
Hitta oss på

PartTwo • Masai • Laurie •  SaintTropez 

•  Isay •  Cream •  Soyaconcept  

•  Freequent •  BlackColour •  Avet 

•  Trofé •  Ulla Jacobsson 

Välkomna in på en fika bakad  
med kärlek och omtanke. 

Hos oss hittar du allt från  
tårtor till smörgåsar och  

lättare luncher. 

Vi har eget bageri och brödbutik.

 @konditorifiness
 Tel: 0651-105 80

Ny camping i Järvsö med drömläge i söder! 
Utsikt mot Järvsöbacken!
Intresseanmälan görs på: 
stugor@jarvsomontage.se
073-824 8913

Kosmetisk tatuering, 
ansiktsbehandling, microneedling, 
massage, vaxning, kemisk peeling, 
med mera. 

Ni hittar mig i Måga Brännas 1, Ljusdal. 
Boka tid på: kaloderma.bokadirekt.se
Tel: 0739556952
Varmt välkommen!
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LILL-BABS TORG

BADHUS

FÄRILA

HAMRA
NATIONALPARK

KOBOLTGRUVA
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Stenegård i Järvsö är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och lockar 
årligen mängder av besökare i alla åldrar. Här samsas gamla                      
hantverkstraditioner, byggnadsvård och Världsarvscentrum med          
samtida konst, musik, evenemang och Lill-Babs museum. På Stenegård 
finns både restaurang och café med lokal och vällagad mat. 

Även under vintersäsongen öppnar hela gården upp vid särskilda          
tillfällen, bland annat under allhelgona, adventstid, sportloven och påsk. 
Flera butiker håller öppet vissa dagar året runt. 
Läs mer på www.stenegard.com för aktuell information.

Varmt välkomna till oss!

KULTUR  KULTUR  •  •  TRÄDGÅRD  TRÄDGÅRD  •  •  MAT  MAT  •  •  LEK  LEK  •  •  HANTVERKHANTVERK
EVENT  EVENT  •  •  VÄLMÅENDE  VÄLMÅENDE  •  •  VÄRLDSARVSCENTRUMVÄRLDSARVSCENTRUM

           www.stenegard.com stenegardStenegård i Järvsö0651-34 00 21
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VI LÄR DIG 
ÅKA SKIDOR!

BOKA ONLINE
WWW.JARVSOBACKEN.SE

facebook.com/jarvsobacken instagram.com/jarvsobacken



Öppet alla dagar 08-21

0651-211 30 | michael.henriksson@supermarket.ica.se

Välkommen till vår butik på nätet!
www.ica.se/farila

Ett hantverk sedan 1937.




