
En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 3
mars 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, utkommer den 26 april Manusstopp: 19 april.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Föreningsstämman
16 mars

Tjytjala Hot five inledde kvällen
starkt, de får fem trumpeter. 

Mötesordförande blev Åke
Söderström som ledde mötet med
en säker hand. Styrelse för 2006
består av följande personer: Lars
Berglind ordf (omval), Elisabet
Barcheus Näslund kassör, Pierre
Palmebring, Sigbritt Eriksson (ny-
val) och Mikael Lövgren (nyval).
Suppleanter Mikael Karlstedt (ny-
val) och Stefan Söderberg.
Revisorer: Lotta Lund (nyval) och
Margareta Jönsson, revisors-
suppleant Folke Söderin. 
Av verksamhetsberättelsen framgår
bl a att
-vi startade i en positiv anda med

många idéer. Styrelsen fick i upp-
drag att ha möten med kommun-
ledningen. Våra träffar har skett i
en mycket positiv anda och kom-
munens representanter var positiva
till att det bildats en intresseföre-
ning i Kälarne.
-med kommunledningen har vi  bl
a diskuterat bostadsbeståndet i
Kälarne, upprensning av kommun-

ens mark inom tätort, använd-
ningsområden för Hemgården samt
gymmets framtid.
-uppstädning av samhället var ett
av förslagen på det första stormötet
och resultatet ser vi. Med bänk och
blommor så har korsningen Söderv
- Norrv - Tvärv blivit attraktiv. Vid
infarten fr Hammarstrand kan man
nu se till Hemgården. Några tom-
ter i Kälarne har också rensats från
sly och det arbetet fortsätter i år.
-under hösten har vi arbetat med
en informationsskylt och ärendet
kommer att fullföljas under våren.
-Sivert Rosenholm hade ett intres-

sant möte i aulan om hygien och
jakt, som expertkommentator
deltog Eje Åhlander.
-vår egen tidning, KälarneNytt, har
kommit  ut med nio nr 2005. 
- föreningen har haft två offentliga
möten.Vid det första inventerades
uppgifter för föreningen och vid
det andra  diskuterades bl a an-
vändningsområden för Hemgården.  

forts nästa sida 

På gång

Gympa
Gympasalen
måndagar  kl 18:30

Bad
Mona Eriksson
måndagar kl 18-21

Svedjebacken
öppen ti, to kl 18-21
lö,sö kl 11-15

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 2 apr kl 11

Bio
Ryktet går (BT)
sön 2 apr kl 18:30

Taizémässa
fam Grapesjö
Strandåker
ons 5 apr kl 19

Kälarne Jazz&Blues
Rich Harper Band
Östjemten
tors 6 apr kl 19:00

Innebandyturnering
Albackens Jakt o Fiske
lör 8 april 

Familjegudstjänst 
m musikalen “Han
lever”
Hällesjö-Håsjökören
sön 9 apr kl 11

Bio
Rent (7 år)
sön 9 apr kl 18:30

Skärtorsdagsmässa
Håsjö nya kyrka
13 apr kl 19

Aktivitetsdag med
fiske 
Vågetjärn, Sörbygden
fre 14 april

Långfredags-
gudstjänst
Håsjö gamla kyrka
fre 14 apr kl 18

Pub i Tossengård
Sörbygden 
fre 14 apr kl 19

Musikgudstjänst
m allsång
Lars, John o Anna Stina
sön 23 apr kl 18

Matdag i Tossengård
Sörbygden 
lör 22 apr kl 15

Valborgsmäss
Albacken 
sön 30 apr, bingo 19.30,
Brasa 21, dans till 01

Valborgsfirande
Folkets Hus Hällesjö
Pub  
sön 30 apr

Valborg på Ånäset
Hällesjö-Håsjökören
sön 30 apr kl 19

Kälarne Jazz&Blues
Hacke Björksten - Ulf
Johansson Werre Duo
Östjemten
fre 12 maj kl 19

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

Utgivningsplan våren 2006 
Nr 5: 24/5, manusstopp 17/5. Nr 6:21/6, manusstopp 14/6



Enskild Förening Företag
Insats 50 100 500
Medlemsavgift 50 100 200

Betala via bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth
Barkéus-Näslund, Söderv 1, Kälarne.

KälarneNytt utges av Kälarne-
bygdens ekonomiska förening, en
förening vars syfte är att främja en
positiv utveckling av Kälarne-
bygden. Genom ditt medlemsskap i
föreningen stöttar du vårt arbete

och utgivningen av KälarneNytt.
Medlemsavgiften utgörs av en
engångsinsats samt en årlig
medlemsavgift. Insatsen återbetalas
om du lämnar föreningen.

Medlemsinformation:

Svedje-Västanede-Övsjö FVOF
har haft årsmöte och till styrelse
för 2006 utsett:
Bo Edh, ordf
Dan Forslund, sekr
Christian Sundin, kassör 
Lennart Jonsson
Sune Kvist
Lars Häggström
Tomas Eriksson
Bo-Lennart Andersson
Marcus Källström
På årsmötet togs bl a följande
beslut
- fortsatt utplantering av harr i
åarna inom området.
- regnbågspremiär i Västerholm-
tjärn i början av juli
- utsättning av öring i Älgkalvtjärn

Kälarne Jazz&Blues
utsåg på sitt årsmöte (16 delt)
följande styrelse för 2006:
Inger Landerberg, ordf
Bibbi Ericsson, sekr
Oddbjörn Ericsson, kassör
Karl-Edvard Hedberg 
Sune Kvist 
Sigrid Sundin och  Loulou
Westlund ersättare
Inger Säll och Berit Eriksson revi-
sorer. 
Susanne Rattfeldt revisorsersättare
Medlemsavgiften för 2007 fast-
ställdes till oförändrat 150 kr.
Klart inför hösten är följande:
Magnus Lindgren 24 /9 och
Rigmor Gustavsson 16/10.

FöreningsNytt

Årsmöte 
Skidstugan i Svedjebacken

lör 1 apr kl 15:30
OBS! Valberedningen har ett färdigt förslag till styrelse

FMCK anordnar begivenheter i backen
Se anslag på byn

Kälarne Skoterklubb

Årsmöte
Bespisningen i Västanede

tors 30 mars  kl 19
Sedvanliga årsmöteshandlingar

Underhållning av Tjytjala Hot Five
Fika.

Västanede Byförening

Vissteruatt
- Hällesjö Chark har tagit fram en ny korv, Tungvurst. Sivert behöver
inte marknadsföra den, den talar för sig själv!

- Det är Reidar Gabrielsson som har satt en masonitskiva över den
sönderslagna rutan på gamla Fällströms mitt emot rödskolan. Tack
Reidar!

forts från föregående sida
-under hösten så arrangerade pensionärsrådet ett möte med kommun om
Hemgården. Vår förening var inbjuden. Erik Magnusson betonade att
Hemgården inte kommer att bli en institution igen.  
-det blev en långLördag den 10/12 och vi hade ett loppis i hotellets
källare som gav 1 526 kr, pengar som donerats till välgörande ändamål.
Antal medlemmar i föreningen är f n 62 enskilda och 5 företag. 



går nu bra.
Snösprutningen är ett av de mest

arbetsintensiva momenten i backen.
Den utförs av sektionsstyrelsen,
som för närvarande består av Per
Erik Eriksson, Olle Hallenborg och
Kent Kvist. För att snön skall bli
bra bör temperaturen vara minst 10
minusgrader. När tillfället är lägligt
går snökanonen dygnet runt.
Vakthavande kanonskötare får då
övernatta på soffan i slalomstugan,
men måste minst en gång i timmen
gå ut och kontrollera att allt
fungerar och att inga rör eller
slangar har isat igen. Den här sä-
songen har man sprutat snö 325
timmar hittills. Nerfarterna är i
utmärkt skick och man hoppas
kunna hålla öppet över påskhelgen.

Det är en mycket omfattande
verksamhet som pågår i slalom-
backen. Den är öppen för allmän-
heten tisdag och torsdag 18 – 21
samt lördag och söndag 11 – 15.
För de yngsta åkarna hålls skid-
skola varje söndag. Dessutom på-
går träning måndag och onsdag för
barn och ungdomar som deltar i
tävlingar. De flesta av dem tävlar i
”Östcup” mot deltagare från östra
Jämtland, men några åkare deltar
även i större tävlingar.

Ett 30-tal frivilliga turas om att
sköta lift, servering, försäljning av
liftkort, skiduthyrning och andra

aktiviteter när det är öppet. De
flesta som gästar Svedjebacken
brukar frapperas dels av den gemyt-
liga och trevliga stämningen och
dels av de låga priserna på fika,
liftkort och hyra av slalom-
utrustning. 

- Det ingår i vår filosofi, säger Per
Erik. Vi vill att alla ska ha råd att
vara här och att kunna köpa något i
serveringen.

Av alla entusiaster i denna skid-
metropol förtjänar ett par att sär-
skilt omnämnas, nämligen Eva och
Ove Engström. De har arbetat i
backen så länge att de knappt minns
själva hur lång tid, men minst 25 år
är det. Eva ansvarar för inköpen till
serveringen och sköter den varje
lördag och söndag. 

Ove  är en mångsysslare som
sköter liften och snökanonen, tränar
slalomåkare och kör pistmaskinen.
Han finns i backen mellan 10 och
20 timmar i veckan, ibland mer.
Inte räknar han tiden så noga. Allt
är ju frivilligt jobb.

På frågan varför de offrar så
mycken tid på detta svarar de med
en mun:

-  Det är så roligt! Vi är intres-
serade och gillar att vara där. Eva
tycker att alla är som en stor familj
i backen. Hon känner barnen från
dagis, där hon har sin dagliga
verksamhet, och då känns det tryggt

På ett gulnat protokoll daterat
16.1.1967, numera uppsatt på
väggen i slalomstugan, kan man
läsa att Kälarne IK:s slalomsektion
ansöker om ett kommunalt bidrag
på 1000 kronor för att starta en
slalombacke i Västanede. Summan
föreslås utgå från Bingo-kontot.
Uppenbarligen behandlades an-
sökan välvilligt, ty slalombacken
kom till stånd och kan nästa år fira
sitt 40-årsjubileum. Att backen fort-
farande består och sjuder av akti-
viteter kan i hög grad tillskrivas de
entusiastiska medarbetare som
under årens lopp ställt upp och
arbetat ideellt i Svedjebacken

Knappast någon i vår bygd hade
väl stått på ett par slalomskidor
förrän backen öppnades, men redan
första säsongen var flera kurser
igång, både för barn och för äldre.
Vi vuxna ställde upp med
varierande utrustning. De flesta
använde långa, klumpiga skidor
med stålkanter. För att pjäxorna
skulle sitta fast både fram och bak
skruvade vi fast lågfästen på skid-
orna. Ingen lift fanns ännu, så det
blev till att trampa upp för varje åk,
men vi hann ändå med åtskilliga
vändor varje kväll. Nya ord som
skrååkning, bergskida och dalskida

införlivades så småningom i vår
vokabulär. En viss snits på
åkningen fick vi också, men många
av oss gick ”steg ett- kursen” år
efter år. Nu för tiden är kanske inte
vuxenkurserna så efterfrågade. De
flesta har ju lärt sig
slalomåkningens konst i Svedje-
backen från barnsben.

Den första liften var en enkel rep-
lift som man fick hålla sig fast i och
tolka uppför backen. Åtgången på
handskar, vantar och täckjackor var
stor i barnfamiljerna. Det var inte
ovanligt att ett par nya handskar
slets ut på en kväll. Märkligt nog
inträffade ingen riktigt allvarlig
olycka i liften fastän det ofta var
otäcka tillbud när linan roterade
med våldsam kraft och kläderna
snurrades in.

Materiellt har standarden i backen
höjts åtskilligt sedan dess. Den
nuvarande liften fungerar tillfreds-
ställande sedan toppstationen byttes
ut år 2000 och dalstationen några år
tidigare. Pistmaskinen köptes
begagnad. Nu börjar den bli en
aning skraltig, varför en ny står på
önskelistan. Snökanonen var också
begagnad vid inköpet. Den
renoverades förra sommaren och

Svedjebacken



för dem att komma in till henne i
köket när de behöver äta litet eller
ta igen sig mellan åken.

Hur ser då framtiden ut för
Svedjebacken?

- Det viktigaste är att vi hela tiden
får nya medarbetare som engagerar
sig, svarar Eva, Ove  och Per Erik. 

För övrigt finns stora planer som
redan förverkligats till viss del.
Kontoret har förminskats och
skidrummet utökats och inretts till
en praktisk lokal med ca 60 par
fräscha skidor samt stavar, pjäxor
och hjälmar för uthyrning. Skidslip
och vallningsmaskin har också an-
skaffats. Ritning för ombyggnad av
slalomstugan liksom all övrig
information om backen finns på
KIK:s hemsida http://kalarneik.com/

Framtiden handlar givetvis också
om ekonomi. Det årliga driftsbidra-
get på 60 000 kr per år räcker för
närvarande till elströmmen.

Även om det ekonomiska läget är

en aning oroande står det alldeles
klart när man träffar de optimistiska
medarbetarna  i Svedjebacken att
anläggningen kommer att finnas
kvar länge än. Den betyder så
mycket för alla de barn och
ungdomar som tillbringar en stor
del av sin fritid där, men också för
dem som bor i Svedje och Västan-
ede. Backen hjälper verkligen till
att hålla byn levande. 

Så Du som vill ha tips om en
aktiv och meningsfull fritids-
sysselsättning:

STÄLL UPP SOM MEDARBE-
TARE I SVEDJEBACKEN!

Runa Westman

PS! Sedan detta skrevs har Pro-
duktionsnämnden i Bräcke beslutat
ge Gällö gamla pistmaskin till
KIK.DS

Majblomman är barnens blomma. Den säljs av barn och pengarna går till
att hjälpa barn. Barn som bor här på vår egen ort och har det besvärligt

pga sjukdom, funktionshinder eller sociala förhållanden. 
Låt barnen växa. Köp en majblomma.

En majblomma kostar 10 kronor. För varje majblomma som du köper
går 8 kronor till barn i din närhet.

Ge Staffan nya glasögon

Taizé ligger i Frankrike. Det är
ett kloster som broder Roger grun-
dade 1940. Bröderna som blir
medlemmar för hela livet, lever i
en andlig och materiell egendoms-
gemenskap.

En Taizémässa är en medita-
tionsgudstjänst med korta sånger,
tystnad och böner samt nattvard
(mässa betyder nattvard). I vårt
samhälle som består mycket av
mediabrus, mobiltelefoner, datorer
mm mm så tror jag att det är
viktigt med tystnad och bön. Vi
bör ta oss tid att gå in i oss själva
och upptäcka att där finns Gud. En
bön kan bli tyst och stilla. En frid-
full gemenskap med Gud, kan ske
utan ord. Jag har lugnat och stillat

min själ, jag är som ett litet barn,
som barnet i moders famn. Vi har
firat denna mässa några gånger
hos fam Grapesjö och Ljungberg.
Ni är varmt välkomna att pröva på
denna fridfulla och meditativa
gudstjänst 5/4 kl 19 i Strandåker.

Jag önskar Er alla en riktigt glad
påsk och Guds rika välsignelse

Er präst Lars

PS! har ni idéer om någon verk-
samhet som vi borde ha i försam-
lingen så kontakta gärna någon i
personalen eller kyrkorådets
medlemmar. DS

Vad är en Taizémässa?

Föreningar!
Vill ni ha med era arrangemang i kommunens evenemangskalender? 

Har ni något evenemang eller någon aktivitet som turister kan besöka? 
OBS! Skicka in det senast den 13 april per post, mail eller fax. 

Viktigt att ni anger kontaktperson och telefonnummer.
Informationen läggs även in i evenemangskalendern för hela

Jämtland/Härjedalen, som ni hittar på vår hemsida www.bracketurism.se
Helen

Bräcke Turistbyrå
Box 190, 840 60 BRÄCKE

Tel. 0693-100 00, Fax. 0693-161 05, E-post turism@bracketurism.se
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