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Välkommen till

Hällesjö

Lite om Hällesjö

Innehållsförteckning

Byn Hällesjö ligger naturskönt i Bräcke kommun, på gränsen till
Ragunda kommun i östra Jämtland och 10 mil från Östersund,
Sundsvall och Sollefteå. Vi är omgivna av sjöar, berg och gröna
skogar. Fiskrika sjöar med gädda, abborre, öring och braxen. Skogar
med allsköns vilt t.ex älg, björn, bäver och hare.
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I Hällesjö bor ca 100 personer och här finns en fin hembygdsgård
och Furuvikens festplats med dans varje onsdag på sommaren.
Flarkens våtmarker, Ilvåsens motocrossbana och vilda westernstaden “Old Trail Town” är ytterligare några saker byn kan bjuda på.
Mer finns att läsa på www.hallesjo.se.

Koordinater
WGS 84 (lat, lon): N 62° 54.333’, E 16° 14.074’
WGS 84 decimal (lat, lon): 62.90555, 16.23457
RT90: 6977301, 1521837
SWEREF99: 6975668, 562733
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Villa Hällesjö

Hyr boende veckovis

•
•
•
•

Rymlig stuga med uteplats. Sovrum med 2 sängar och allrum med
bäddsoffa. Kök med kyl och micro samt separat matplats. Badrum
med dusch.

Här kan ni mötas i vacker miljö
Mat & dryck
Fester & minneshögtider
Dagkonferenser & möten
Temakvällar

Vi har Åsen-byns bästa utsikt

Sänglinne och handdukar ingår ej.

För mer info, priser och öppettider:
Tfn: 070-396 66 95
E-post: villahallesjo@hotmail.com

För mer info och bokning:
Vivi-Ann Modin, tfn 0696-420 72 eller 0730-38 69 76

Klockars Hällesjö

Hotell Östjemten

Sjönära familjärt boende med hög standard och i gammaldags stil.
Njut av vedeldad bastu och badtunna vid Hällesjö strand. Krydda
ert boende med Klockars matkasse och bli kvällens mästerkockar.
Vandring, jakt, fiske och uthyrning av båtar.

Vi erbjuder både enkel- och dubbelrum med dusch, wc och tv.
Frukost ingår i priset. I restaurangen serveras dagens lunch, á la
carte och pizza.

Boende med hög standard i vacker natur!

För mer info och priser:
Tfn 070-290 80 84 eller www.klockarshallesjo.se
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Det lilla hotellet i östra Jämtland

Dessutom har vi en lokal med orkesterscen som rymmer max 150
samt en lokal på ca 100 kvm med egen ingång och med kök.
För priser och mer info:
Tfn: 0640-405 00. E-post: info@ostjemten.se. Hemsida: ostjemten.se
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Lundbergs stugor på Åsen

Hällesjö fiskevårdsområde

Hyr en stuga på Åsen. De är högt belägna med underbar utsikt över
Hällesjö och ådalen.

Fiska öring, röding och regnbåge i våra tre planterade vatten.
Kampvilliga gäddor och abborrar hittar du i de övriga sjöarna och
tjärnarna. Vi har det mesta av fiskeupplevelser att erbjuda och båt
finns att hyra vid flera sjöar. Dessutom kan du hyra stuga med 8
bäddar vid Harsjön.

Stuga 1: Rymlig stuga med 6 bäddar. Kyl, tv, dusch och wc.
Stuga 2: Rymlig stuga med 3 bäddar. Kyl, tv, dusch och wc.
Sänglinne och handdukar ingår ej.

70 st sjöar och tjärnar

För mer info, bokning och priser:
Rolf Lundberg, tfn 0696-420 55

För mer info och priser:
Roland Lundström, tfn 073-761 93 00
Gullik Nilsson, tfn 070-326 44 27
www.hallesjofishing.se

Flarkens våtmark

Karlsnäset

I Flarkens vårmark kan du träffa på de flesta fågelarter som hör
till våra norrländska våtmarker och naturskogar. Från fågeltornet
har du en fantastisk utsikt över ca 220 ha våtmark. Här finns
chansen att se allt från lärkfalk och kungsörn till skäggdopping och
silvertärna.

Karlsnäsets fiskecamp, med utsikt över Trossjön, har 70 tjärnar,
sjöar och vattendrag i närområdet. Vi erbjuder självhushåll med
en boendeyta på 240 m2 med 8 bäddar fördelat på tre sovrum,
gemensamt kök och ett allrum med fiskebibliotek, arbetsplats och
tv. Sänglinne och handdukar kan fås mot en extra kostnad.

För mer info:
Rolf Lundberg, tfn 0696-420 55 och Hasse Olzon, tfn 070-526 16 57
eller www.hallesjo.se

För mer info och priser:
Sten Edvardsson, tfn 0696-420 07 eller 070-570 04 76 .

En pärla bland fågelsjöar
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Fiskecamp & boende
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Välkommen till det goda fisket i Hällesjö
13 sjöar och otaliga småvatten - alla upplåtna för sportfiske! Här finns gädda, abborre, öring,
röding och regnbåge. Kanske blir det du som fångar en “10-klubbare”?!

Hällesjö
fiske

= allmänt vatten
= specialfiskevatten
= planterat vatten
0
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1.

Hällesjö ådal - båtar att hyra, vindskydd.
Abborre, gädda, braxen, lake, harr, öring och sik.

6.

Backsjön - vindskydd
Öring och röding.

11.

Fröståstjärn - vindskydd.
Regnbåge.

2.

Högtjärn
Abborre och gädda.

7.

Väster- och Öster Sjösjön
Båtar att hyra. Abborre och gädda.

12.

Storflärken
Abborre och gädda.

3.

Kvarnvallen - grillplats, vindskydd.
Abborre, gädda, braxen, harr och öring.

8.

Harsjön - vindskydd.
Öring och röding.

13.

Måckelhällsjön - båtar att hyra,
vindskydd. Abborre, gädda och sik.

4.

Mörtsjön
Abborre och gädda.

9.

Väster Mörtsjön
Abborre och gädda.

5.

Mjösjön
Abborre och gädda.

10.

Öster Mörtsjön
Abborre och gädda.
OBS! Dålig väg sista km.
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För mer info och priser:
Roland Lundström, 073-761 93 00
Gullik Nilsson, 070-326 44 27
www.hallesjofishing.se
fiske@hallesjo.se
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Hällesjö utveckling ek för

Furuvikens dansbana

Föreningens ändamål är bland annat att utveckla nutidens idéer
till ekonomiskt framgångsrika företag och kooperativ. Vi vill skapa
bättre villkor för etableringar, boende och inflyttning men även
jobba för Hällesjös utveckling inom andra områden såsom sociala,
kulturella och miljövårdande.

Furuvikens sommardansbana erbjuder dans med servering och
hamburgeri under åtta onsdagkvällar. Vi kör igång onsdagen efter
midsommar kl 20.00-24.00.

Visst låter det intressant?

För mer info:
Sten Edvardsson, tfn 070-570 04 76 eller www.hallesjo.se.

Vi jobbar med idéer för framtiden

Besök oss på www.hallesjo.se eller skriv direkt till info@hallesjo.se
om du har en idé som vi kan ta tag i och förverkliga!

en pärla bland alla sommardansbanor

Välkomna!

Hällesjö Folkets hus

Hällesjö hembygdsgård

Samlingslokalen Folkets hus passar utmärkt för pubkvällar, teaterföreställningar, konserter och loppisar.

Hällesjö hembygdsgård är vackert belägen på Åbrobacken vid
vattnet. Här finns storstugan omgiven av caféstuga, bakstuga och
8 mindre hus. Besök våra evenemang under sommarhalvåret, titta
på våra gamla föremål och umgås. Ta en fika i caféstugan, som har
öppet alla lördagar och söndagar under sommaren. Dessutom kan
du hyra hembygdsgården för olika festligheter.

Naturligtvis kan man hyra lokalen även för andra evenemang via
Hällesjö Folketshusförening.
För mer info:
Sten Edvardsson, tfn 070-570 04 76 eller www.hallesjo.se.
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Sommarevenemang på Åbrobacken

För mer info:
Engla Fastesson, tfn 070-210 23 49 eller www.hallesjo.se
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Ilvåsens crossbana

Sandbana för både cross & quad

Offroad Sweden

Upplev naturen på ett helt nytt sätt!
Med hjälp av en guide och motorcykel kan du besöka ställen du
inte når på annat sätt. Åk genom skogar och längs sjöar och bli ett
med naturen. Vintertid erbjuder vi även snöskoterturer.

För mer info:
Jocke Landerberg, tfn 0730-37 74 00
Följ oss på facebook.

Old Trail Town
Västernstaden i Hällesjö

Vi håller till i Albacken och där kan ni bo i vår stuga vid Gimån med
tillhörande båt, badtunna och grillkåta. Välkomna!
För mer info:
W de Lange, tfn 076-849 80 58

Hällesjö kyrka & stapel

Den åttkantiga kyrkan med takkupol
Hällesjö kyrka har en åttkantig form med fönsterförsedd takkupol,
med sk mittlanternin. Kyrkobygget påbörjades år 1847 och år 1853
kunde Hällesjö kyrka avsynas och invigas av biskop Israel Bergman.

Café med hembakat, barnens dag och westernshow.
Öppet från midsommar till mitten av augusti.
För bokning och info ring 0727-26 76 39 , besök
www.hallesjo.se eller vår sida på facebook.
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Den vackra och imponerande klockstapeln i Hällesjö är något äldre
än kyrkan. En målad inskription i stapelns nederparti anger 1781
som byggnadsår och troligtvis är den byggd av den kände klockbyggherren Pål Persson från Stugun.
År 1923 genomgick Hällesjö kyrka en genomgripande renovering.
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Peter Hedman Konstsmide

Hällesjö Bigård

Jag gör konst av återvunnet järn
enligt 2000-årig smidestradition.

Hos oss på Hällesjö Bigård kan du köpa vår lena och milda honung
from juli månad. Vi har även hemmagjord sylt, marmelad och
drycker, gjorda på bär från skogen och egna odlingar. Allt smaksatt
med vår egen honung!

Konst av återvunnet järn

Hos mig kan du beställa smycken
i silver, mokurne gane-teknik och
damaskerat stål.
Sommartid kan ni se mig smida
vid särskilda evenemang på Old
Trail Town här i Hällesjö.

Upplev goda smaker från Jämtland

Här kan du även lära dig att baka ditt eget tunnbröd eller köpa
färdigt och i mån av tillgång säljer vi även gårdens ägg.
Ring gärna före ditt besök till:
Elisabet Faxälv, tfn 0696-420 01 alt 070-522 45 03

För mer info om verksamheten
och öppettider ring 070-572 62 30
eller besök www.smedpeter.se

Hällesjö handelsträdgård

Ved och skogstjänster

Hällesjö handelsträdgård har försäljning av penséer, sommarplant,
örter samt tomat- och gurkplant. Vi erbjuder även gravvård.

Jag kapar, klyver och levererar brasved och pannved i valfria
längder samt har färdiga småsäckar med ved till utflykten. Önskas
hemleverans går det att ordna enligt överenskommelse. Ni hittar
mig på Björkbacken 114 i Hällesjö.

För mer info:
Eivor Rosenholm, tfn 070-260 56 78 eller www.hallesjo.se

Firma Kenneth Blomberg

För mer info:
Kenneth Blomberg, tfn 0696-421 38
eller 070-587 63 33
E-post: kenneth.blomberg@yahoo.se
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