
Varför inte mötas, lyssna på hur andra har gått till väga och lista de
problem och möjligheter som finns?  Vi inbjuder därför till ett

Idémöte

En tidning för Kälarnebygden årgång 1 nr 1
april 2005

Vi krymper...

Vad gör vi åt detta?

Du läser just nu första numret av
tidningen KälarneNytt. Här kommer
vi att berätta om positiva händelser i
bygden, här kan du läsa om vad som
är på gång och tidningen är öppen
för såväl företag som privatpersoner

som vill marknadsföra sig och sina
produkter. Vår ambition med
tidningen är att den ska komma ut en
gång i månaden och den distribueras
genom posten till samtliga hushåll i
gamla Kälarne   kommundel. 

Vi blir färre och färre i Kälarne-
bygden och det leder bl a till att

hus rivs och förutsättningarna att bo
och leva i bygden påverkas

På gång
Bio
Åter till Could mountain
lör 9 april kl 19.00

Högmässa
Håsjö nya kyrka
sön 10 apr 11.00

Bio
Ladder 49
sön 10 apr 19.00

Idémöte
Biolokalen
tors 14 apr 19.00

Bygudstjänst
Tossengård
sön 17 apr 11.00

Kälarne Jazzåblues
tors 21 april 19.00
Barrio Lation Blues

Bio
Bions dag
sön 24 april 

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 24 apr 11.00

Gudstjänst 
Hällesjö kyrka
1 maj 11.00

Kristi Himmelsfärd
Betelkapellet
tors 5 maj 11.00

Gudstjänst
sön 8 maj 11.00
Håsjö gamla kyrka

Konfirmation
Håsjö nya kyrka
lör 14 maj 11.00

Konfirmation
Håsjö nya kyrka
sön 15 maj 11.00

Gudstjänst
Hel tref källan
sön 22 maj 11.00

Musikgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 29 maj 18.00

Nästa nr av KälarneNytt utkommer den 26 maj. Manusstopp: 16 maj.
Kontaktpersoner: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net
Viveka Säll, 070-288 01 01; viveka.sall@bredband.net

Hos Färg&Bygg

MOTOROLJOR: mineral-, delsyntet- och helsyntet- för bensin- och
dieselmotorer

HYDRALOLJOR: mineral- och bioolojor

2-TAKTSOLJOR: för skooter, båtmotorer m m

TRANSMISSIONSOLJOR: flera kvaliteter

GLYKOL, SPOLARVÄTSKA, AVFETTNINGSMEDEL

Förpackningar: 1 l, 4 l, 10 l, 208 l (fat)

LOGGA Kälarne Färg&Bygg



Idémöte
Torsdagen den 14 april 2005, 19 - c 21 i Biolokalen i Kälarne

Program:

Hur gjorde man i Albacken? Bertil Jonsson, ABF

Hur gjorde man i Trångsviken? Bertil Andersson

Kaffe - Vi bjuder, 8:an serverar och stärker sin klasskassa

Problem och möjligheter

Så här går vi vidare

Vilka står bakom inbjudan?

Vi som bjuder in till idémötet ingår i en arbetsgrupp som bildats på
initiativ av Kälarnebygdens företagargrupp.

VÄLKOMMEN!

Christian Sundin  Viveka Säll  Åke Söderström

Annons

Om du lämnar in nedanstående talong, ifylld, under idémötet deltar du i
utlottning av 2 presentkort på Hotell Östjämten och 2 presentkort hos
Palmebrings Restaurang

Jag vill vinna ett presentkort vid idémötet:

Namn: ......................................................................................................

Adress: ....................................................................................................

Tel: .........................................................................................................

*Abonnemanget löper på 24 månader. Den totala kostnaden för hela perioden inkl. alla avgifter är
5978 kr. Fri installation ingår vid abonnemang på Familjepaketet eller Familjepaketet med CANAL+
i 24 månader. Canal Digital ersätter installationskostnad upp till 1350 kr eller justeringskostnad vid
befintlig parabol upp till 750 kr. Kostnader utöver detta betalas av kunden själv direkt till installatören
(vid särskilda förhållanden, till exempel extra utrustning eller resa där totalkostnaden överstiger 1350 kr
respektive 750 kr). Prisförslag för installationen lämnas vid begäran av installatören.

Vi installerar 
parabolen 
kostnadsfritt

Enklaste vägen till digital-TV!

Familjepaketet
38 TV-kanaler

Installation 0:-
Digitalbox 0:-
Parabol 0:-

189:–/mån*

Vid abonnemang på Familjepaketet med CANAL+ får du filmkanalen Showtime på köpet!
FAMILJEPAKETET OCH CANAL+ 379 kr/mån

CANAL+ 229 kr/mån


