Välkommen till Bräcke kommun

SKOG, VATTEN OCH ETT
BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV!

Vad ska vi uppnå?

ETT BLOMSTRANDE
NÄRINGSLIVSKLIMAT!
Att företagandet i kommunen
växer och att företagare mår bra
och har goda förutsättningar för
att verka i kommunen gör i sin tur
att invånarna i Bräcke trivs, får en
god service och kan vara stolta över platsen de bor på. Programmet för samverkan mellan
kommunen och näringslivet har

tagits fram för att säkerställa ett
blomstrande näringslivsklimat
2025. De tre fokusområdena under 2019-2025 är platsen, servicen
och nätverken. Dessa områden
hänger ihop och påverkar varandra på flera sätt. God service och
bra nätverk kan leda till en attraktiv plats. En attraktiv plats kan

bidra till nätverk och ökad service.
Tillsammans kan vi göra mycket – välkommen att vara med på
resan mot ett blomstrande näringslivsklimat 2025.
Vill du läsa mer om
programmet? se vår hemsida
www.bracke.se/foretagande

Hur vill du verka?

I MEDVERKAN OCH SAMVERKAN

Bräcke är en kommun med stark företagaranda. Trots att kommunen är relativt liten, 3 894 km², med ca 6 200
invånare, är företagen många. I Bräcke kommun finns omkring 1 000 stora och små företag som redan
verkar här, inom branscher som skog, tillverkningsindustri, turism, mat och dryck. Här tillverkas Sveriges
bästa glass, ost och öl, och här finns världens längsta skidtunnel i ett berg. Tillsammans sysselsätter
företagen över 1500 personer! Detta gör det lätt att skapa kontakter och samarbeten med andra.
Kanske hittar du någon att nätverka med?

Vågar satsa
efter stöd från
kommunen
Kajsa Gidlund driver Grimnäs
veterinärklinik, och utför de
flesta typer av behandlingar, men särskild expertis finns
inom sjukdomar och problem
i munhålan. Kajsa har genom
stöd från kommunen vågat
ta steget att utöka sin verksamhet. Nu anställer hon mer
personal och flyttar till större
lokaler.
Vill du veta mer om lokaler
och mark som finns tillgänglig
i kommunen? www.bracke.se/
markochlokaler
Foto: Swedish Mountain Film

Hur vill du få stöd?

GENOM RÅDGIVNING
OM MITT LEVEBRÖD!
NyföretagarCentrum

Erbjuder kostnadsfri rådgivning
när du funderar på att starta eller
nyligen startat företag. Starta
eget-träffar anordnas regelbundet av Bräcke kommun tillsammans med NyföretagarCentrum.
Delta gärna!

Business Region MidSweden
Business Region MidSweden är en
gemensam etablerings- och expansionsfunktion som hjälper dig
och ditt företag i processen att
etablera eller expandera i region
Jämtland Härjedalen. Erbjuder
hjälp med allt från företagsstöd
och lokalmöjligheter till vilka per-

soner som är viktiga att komma
i kontakt med. Business Region
MidSweden har ett brett kontaktnät, kunskap och tjänster för att
skapa de bästa förutsättningarna
för företagandet i regionen.
Läs mer om stödmöjligheter:
www.bracke.se/foretagande

Hyllade mathantverkare
i Bräcke får glassigt pris
Företagare i Bräcke kommun
kan tillsammans stoltsera med
hundratals priser i mat och
dryck. Två av mathantverkarna
i kommunen är Zorina Nilsson
och Kenth Asplund på Glassbaren i Bräcke. 2019 fick de ta emot
Glassmästarpokalen på GlassSM som visar att de tillverkar
Sveriges godaste glass.

De vinnande smakerna var
banankaffe, citronsorbet med
mynta och äppelmustsorbet
med kanel.
Goda smaker, högkvalitativa
närproducerade råvaror och en
läcker presentation borgar för
en glassupplevelse utöver det
vanliga.

INSTALLATION· REPARATION· SERVICE

–När du behöver en elektriker
för både små och stora uppdrag!

–Ett av Jämtlands ledande
företag inom el sedan1945

Lokal
närhet

Personlig
service

Bred
kunskap

VÄRMEPUMPAR· ELBILSLADDNING· LARM· ELINSTALLATIONER MM
Brunflo • Bräcke • Åre • Östersund

Marklunds El i Bräcke | 0693-108 25 | info@marklunds.se | marklunds.se

Hur vill vi växa?

MED MILJÖN I FOKUS
Gällö Timber AB i Gällö är Sveriges
ett av Sveriges största inlandssågverk. Företaget bildades 2010
och platsen där sågverket ligger
är anrik, då det på samma plats
legat sågverk sedan 1879. Gällö
Timber har gjort investeringar som
inneburit ny sågteknik och effektiv
produktion. Gällö Timber strävar
mot en hållbar och miljöanpassad
verksamhet, och ett sätt att uppnå
detta mål är att använda certifierad råvara från första till sista
ledet.

Octowood i Kälarne ingår i koncernen Rundvirke Industrier och är
verksamma inom skogsindustrin.
OctoWood stolpar tillverkas av
svensk furu, ett naturligt och förnyelsebart material. Livscykelana–
lyser av olika alternativa stolpmaterial utförda på uppdrag av
Trafikverket visar att stolpar av
trä har tydliga fördelar framför
andra material. Företagets transporter sker i möjligaste mån med
järnväg som ger en mycket liten
miljöpåverkan.

Hakfelt Produktion AB i Bräcke är
ett företag inriktat på plåtbearbetning. Produktionen sker med
högteknologiska maskiner där
det mesta är datorstyrt. Hakfelt
satsar mycket på att bli miljövänligare. De har beviljats stöd inom
ramen för ”Energieffektiva företag
– Jämtland Härjedalen” då de har
genomfört en energieffektivisering
genom att installera ett värmeåtervinningsaggregat för att ta
till vara på överskottsvärme ifrån
produktionen.

Hållbarhet
– en självklarhet
För Bräcke kommun är hållbarhetsarbete viktigt. På vår
hemsida, www.bracke.se, hittar
du mycket matnyttig information om miljö, avfallshantering
och återvinning. Du kan också
kontakta bygg- och miljöförvaltningen med dina frågor.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Hakfelt produktion

Vi sprider värme här i Bräcke
Adven har sedan 2015 levererat fjärrvärme till hushåll, lokaler och verksamheter i Bräcke och
Kälarne. Från och med årsskiftet 2021/2022 levererar vi även värme till boende i Gällö
genom en ny modern anläggning. Vi använder den lokala energin för att producera miljövänlig
värme till lågt pris åt våra kunder. Genom återvinning av rester från närliggande skogar skapar vi
värme som sprider sig längre än hemmets väggar.
Välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta oss för att veta mer om fjärrvärme
eller våra verksamheter i kommunen.
Besök oss på www.adven.se

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Jämtlands Bryggeri

Lokalt och hållbart – bryggeriets melodi
I Bräcke kommun
finns inte mindre än
tre bryggerier, varav
det största, Jämtlands
bryggeri, levererar till
hela Sverige.
Ägarna till Revsunds
Brewery, Henrik Spansk
och Tommy Jonasson,
bygger Sveriges hållbaraste bryggeri och
destilleri i Revsund,
som beräknas vara
klart under 2022. De
satsar extra på hållbarhet inom tre olika
områden:

1. Kund och konsument, där de verkar för
god marknadsföring,
information och goda
avtalsmetoder.
2. Cirkulära lösningar
och hållbart användande av resurser
som till exempel solceller och MBR-rening.
3. Engagemang i det
lokala samhället genom samarbeten med
lokala entreprenörer.
De har tidigare drivit
bryggeriet i Pilgrimstad, men nu väljer
de att satsa hållbart i

nya lokaler i Revsund.
I samma byggnad
byggs även en restaurang, där tanken
är att kunna erbjuda
en smakupplevelse i
både mat och dryck.
Det kommer även att
finnas möjlighet att
boka event i samverkan med andra aktörer i området.
– Det känns roligt att
kunna utveckla verksamheten och även
satsa på ett hållbart
företagande, säger
Tommy.
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www.rundvirkeskog.se

www.octowood.se

Hur vill du resa?

HELLRE I SNÖ ÄN I BILKÖ
Bräcke kommun ligger mitt i Sverige, mellan Östersund och
Sundsvall, i östra Jämtland. Här finns goda pendlingsmöjligheter, inte minst med Norrtåg som passerar genom
kommunen och stannar på fyra orter, med pendlingsparkeringar och laddstolpar för elbilar. Detta ger
goda jobbmöjligheter både i kommunen och utanför kommungränsen.

Övsjö

Mot
Östersund

Länstrafiken ansvarar för de bussar som tar dig
mellan våra byar och tätorter, eller till Östersund.
SJ:s nattåg till Göteborg och Stockholm har dagliga avgångar till och från Bräcke tågstation, med
ankomsttider anpassade till arbetsdagar. SJ:s
snabbtåg till Stockholm tar cirka fyra timmar. De
närmaste flygplatserna hittar du i Östersund och
Sundsvall.

ÖSTERSUND

063-571150 ∙ info@tiakinnarps.se
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För bättre ljudmiljö – hemma och på jobbet

070-339 20 71 • www.jamtlandsakustik.se

Hubb vid skidtunneln!

Det finns möjlighet att frakta
gods, både på väg och järnväg.
Närmaste hamnar finns i Sundsvall och Trondheim.

Vid världens längsta skidtunnel
i ett berg finns det möjlighet att
hyra eget rum, dela med andra, ha möten med teamet och
arrangera konferens på plats. Här
finns utrustning för såväl digitala
som fysiska och hybridmöten.
Gör en walk and talk, bjud kollegorna på kokkaffe uppe på berget eller kör höghöjdsbana som
fredagsaktivitet. Vad sägs om att
under sommaren ägna friskvårdstimmen åt några varv i fyra
minusgrader med längdskidor på
fötterna?

Med uppkoppling får du
mer avkoppling

Visste du att Bräcke kommun är
en av landets mest uppkopplade kommuner? Tack vare ideellt
engagemang från fiberföreningar har cirka 95 procent av alla
hushåll i Bräcke kommun fiber
eller möjlighet att ansluta sig till
fibernätet. Detta gör det enkelt
att verka i kommunen och att arbeta på distans. Varför inte pröva
att jobba i hubben som finns vid
Mid Sweden 365?

Foto: Håkan Wike

www.midsweden365.se

Nybyggnation | Reparation | Pannbyte | Värmepumpar

0708-14 42 82
martinssonsvvs@telia.com | www.martinssonsvvs.com

Vill du veta mer om
företagande i Bräcke kommun?
www.brackenasta.se/jobba
www.bracke.se/foretagande

Vill du veta mer om
livet i Bräcke kommun?
Besök kommunens inflyttarwebb:
www.brackenasta.se

Har du en affärsidé?

Besöksadress:
Hantverksgatan 25,
843 21 Bräcke
Postadress:
Box 190,
843 21 Bräcke
tillvaxt@bracke.se
www.bracke.se/foretagande
www.bracke.se/foretagande

• 21018 • www.jssverige.se

Helen Boström,
näringslivsutvecklare
Telefon: 0693-161 41

Foto, framsida: Swedish Mountain Film

Kommunens näringslivsutvecklare Helen Boström hjälper dig
med kontakter gällande tillstånd, finansiering, rådgivning
och till olika nätverk. Du kan även få hjälp med att hitta rätt
placering, lokal och mark.Skicka ett mejl direkt eller läs mer
på kommunens näringslivssida.

• Concept:

Med finansiering av:

