
VI EXPLOATERAR  
GRÄFTÅVALLEN
Vill du vara med och utveckla ”riktiga” fjäll?

FJÄLLPARADIS FÖR 
friluftsmänniskor 

16 HEKTAR 
exploaterbar mark

100 NYA 

fritidshus

STORSLAGEN 
och orörd natur

Hotell med 

60-80 BÄDDAR

FJÄLLNÄRA, SJÖNÄRA, 
STADSNÄRA



VARSAM EXPLOATERING
GRÄFTÅVALLEN är en del av Destination Bydalsfjällen. 

Området växer med varsamhet. Destinationens slogan 

är ”Svängrum” och det säger mycket. Här finns gott om 

plats, utrymme för vandrare, längdskidåkare, skoterå-

kare och alpina skidåkare. Och alla är välkomna. Det är 

framförallt barnfamiljer som köper stugor i området. Men 

det finns många äldre par som har kvar sina fjällstugor 

sedan generationer. Har man en gång kommit till Bydals-

fjällen så tar man sig inte härifrån. Området brukar ibland 

benämnas som ”Östersundarnas hemmafjäll”. Och när 

man pratar fjäll så är det riktiga fjäll. Ja, vägen tar slut vid 

Gräftåvallen och det är enkelt och nära att ta sig upp på 

kalfjället. Ändå är det bara en dryg timmes resa från  

Östersund och från Stockholm 6,5 timme med bil. I 

Östersund finns både flygplatsen och tågcentralen som 

tillsammans utgör navet för transporter till fjällvärlden i 

området. Hit åker besökare och tar sig sedan vidare till 

Åre, Vemdalen och Gräftåvallen/Bydalsfjällen. 

Bergs kommun har identifierat möjligheter 
att utveckla området med totalt ca 1000 
bäddar ytterligare enligt den fördjupade 
översiktsplanen.

”Vi ser att både intresset och priserna ökar i 

Gräftåvallen. Hade det funnits fler objekt 

är min bedömning att de skulle gå att sälja 

relativt enkelt. Hit söker sig både familjer 

söderifrån och närområdet. Framförallt de som gillar 

längdskidåkning eller skoter. Och de som har små 

barn.”

Martin Eriksson, Storsjömäklarna



TURISM ÄR VÅR HEMMAPLAN
I BERGS KOMMUN finns fyra turistdestinationer. 

Bydalsfjällen, där Gräftåvallen ligger, är en av de större 

med fina utförsåkningsmöjligheter men också oexplo-

aterade fjällmiljöer som inbjuder till längdskidor och 

skoteråkning. Destination Vemdalen som är Sveriges 3:e 

största vinterdestination är det mest exploaterade och 

kommersiella området med en stor utförsåkningsprodukt 

och många restauranger och kommersiella boenden. 

Ljungdalsfjällen har stort fokus på turåkning och skoter 

med sin närhet till Sveriges sydligaste glaciär Helags. De-

stination Storsjöbygden omfattar kommunens turistiska 

område runt Storsjön som är populärt sommartid. Vi har 

alltså stor vana av att samverka med turismnäringen och 

ser den som mycket viktig.

I Storhogna byggs det idag fritidshus i stor omfattning. En exploatör 

har startat en husfabrik i området för att på nära håll ha möjlighet 

att bygga utifrån den starka efterfrågan.

TOTALT 1.200.000
gästnätter i kommunen

VARAV 350.000
kommersiella gästnätter

4200 fritidsfastigheter  
i kommunen

– Vi bor här för att det är lugnt och skönt. Det är nära till 
skogen, vi har djur inpå knuten, vi har nära till sjön 
och skoteråkningen. Ja, nära till allt. Och med lugnet 
och närheten håller vi stressen på avstånd, säger 

Carin Mohage, boende i Bergs kommun

– Jag älskar att åka till storstäder men längtar alltid 
efter att komma hem till lugnet. Här finns ytor att röra 
sig på, här får man vara ifred, säger Carin Mohage



LITE FAKTA OM BERG

VARMT VÄLKOMMEN

4200 
FRITIDSFASTIGHETER

Bästa friluftskommun

I LÄNET
25:E 
bästa i landet

DRYGT 7100
invånare

1336 FÖRETAG

6145 km2

FISKE, SKIDÅKNING, 
VANDRING, SKOTER

ANDERS ENGLUND 
Näringslivschef 

anders.englund@berg.se
070-234 8737

LENA HÅKANSSON 
Näringslivsutvecklare

lena.hakansson@berg.se
070-234 8737

BEFOLKNINGEN ÖKAR NYBYGGNATIONER 
I Berg med ökning  
av barnfamiljer

NYANLÄNDA ÖKAR 
och berikar våra 
mindre byar

TOPP 10 
i företagsamhet 
enligt svenskt  
näringsliv

DETALJPLANER FÖR 
9000 BÄDDAR
Fördjupade över-
siksplaner medger 
+20.000 bäddar

STORA INVESTERINGAR
i Vemdalsområdet


