
En tidning för Kälarnebygdens årgång 3 nr 7
sep 2007

Måndagsgympa
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Boule
Ånäset
ons kl 11

Stavgång
Ånäset
tors kl 18:30

Jazz&Blues
Chris Hyatt Band
tors 27/9  kl 19

Bio
Transformers (11 år)
sön 30/9 kl 18:30

Riksmarschen
Ånäset
sön 7/10 kl 13-15

Bio
Familjen Robinson(7 år)
sön 7/10 kl 15

Bio
Die Hard 4.0 (15 år)
sön 7/10 kl 18:30

Jazz&Blues
Fredrik Lindborg
ons 10/10 kl 19

Riksmarschen
Ånäset
sön 14/10 kl 13-15

Bio
Fantastic Four(7 år)
sön 14/10 kl 18:30

Musikkafé
Körsång, allsång
Hällesjö förs hem
tis 16/10 kl 19

Riksmarschen
Ånäset
sön 21/10 kl 13-15

Opera Jemt
Musikal, operett, opera
Håsjö nya kyrka
fre 26/10 kl 19

Matdag
Tossengården
lör 27/10 kl 15

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

Behöver vi UG?
Hur vill vi att UG ska fungera?

Kom med idéer på

ÖPPET MÖTE
torsdag den 4 okt kl 19

på UG 
(källaren på Medborgarkontoret, ingång

från baksidan)

BUFF    Kälarnebygdens ek för

Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:
120 enskilda, föreningar och företag har valt att gå med som medlemmar och
därigenom stötte föreningen arebete med att utveckla bygden.

Enskild Förening Företag
Insats 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth Barkéus-Näslund

KälarneNytt har bytt plats på nätet 
Vi finns nu på

www.kalarne.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 8, utkommer den 31 okt.

Manusstopp: 24 okt.
Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Slalom - inomhusträning 
Torsdagar 18:30-20:00, fr o m 4/10 

I gymnastiksalen på skolan i Kälarne

Annika 



Välkomna till Kälarne
Yvonne Andersen med familj!
Yvonne Andersen och Krister Häggberg
har, tillsammans med dottern Mina, 7 år,
köpt den fastighet vid åbron i Kälarne
som tidigare härbärgerat såväl
livsmedel, el och färg som pizzeria.
KälarneNytts utsände har träffat Yvonne
i den tidigare pizzerian.
Hur kom det sig att ni valde att flytta
till Kälarne, Yvonne?
Vi har bott i Dalarna och kände att vi
ville byta miljö och flytta norrut. Jag är
ursprungligen norska och vill gärna ha
vintrar med snö. Vi letade på Internet
efter hus och hittade det här bara några
minuter efter det att mäklaren lagt ut det
på nätet. Vi fick några minuters betänke-
tid, det var tydligen många som ringde,
och slog till.
Hur känns det när ni nu bott här
några veckor?
Det känns bara bra. Människorna här är
vänliga och tillmötesgående. Vi har inte
haft någon anledning att ångra oss än.
Vad har ni för framtidsplaner?
Vi tänker stå på två ben: restaurangen
Hägges Krog & Pizzeria samt Antikt &
Brukt.
Det har ju varit Pizzeria här förut, är
det bara starta ugnen och börja baka
pizzor?
Delar av restauranginredningen finns
kvar sedan tidigare verksamhet men det
krävs en hel del uppstädning och
kompletteringar innan vi kan börja laga
mat här. Dessutom ska Miljökontoret

godkänna lokalen för restaurang-
verksamhet och jag ska söka alla
nödvändiga tillstånd.
Har du jobbat med restaurang-
verksamhet tidigare?
Jag har utbildat mig och jobbat inom
storkök samt drivit ett mindre hotell.
Vilka kommer att jobba i restaurang-
en?
Jag och min man. Han är just nu i Norge
och jobbar.
Kanske vi kan få det kafé som vi sak-
nar i Kälarne?
Det kommer att finnas hembakat
kaffebröd att njuta till kaffet.
När öppnar ni?
Så snart alla tillstånd är klara. Förhopp-
ningsvis under oktober.
Ert andra ben, vad är det?
Vi har en antikaffär i Dalarna som vi
flyttar hit. Det finns ju ett stort uthus på
gården som lämpar sig utmärkt för en
sån verksamhet. Där kommer vi att
handla med antikviteter och begagnat. 
Vi har ju Flatmos här i Kälarne som,
i huvudsak, har kvinnliga kunder.
Kan din áffär vara ett komplement
till Flatmos?
Jag har massor av bildelar och verktyg i
min affär så jag kan nog locka hit
männen. Och det är ju inget som hindrar
att jag utökar mitt sortiment om bara
intresse finns.
KälarneNytts utsände tackar för sig och
ser fram mot premiäröppningen av både
restaurang och ”Brukt”.

Redaktörn

Välkomna till Kälarne
Familjen Andersen-Häggberg

Data 
Visste du att vi nu har installerat nya
datorer? Nu kan du både söka på nätet,
skriva e-post, arbeta i Microsoft Office
alla program och naturligtvis skriva ut
eller spara på ditt medhavda usb-minne.
Hälsa
Du kan låna gåstavar för härliga
promenader. Lånetiden är som på en
bok, 28 dagar, med möjlighet att låna om
ifall du trivs med stavarna och att röra
dig.
Tidskrifter
Hos oss kan du låna tidskrifter. Vad sägs
om bl.a. Nostalgia, Må bra, Sköna Hem,
Populär Historia, Allt om jakt och vapen,
Land, Allt om trädgård, Antik & Auktion

och Fiskejournalen? 
Lokal historia
Vi både säljer och lånar ut böcker
skrivna av lokala författare. Aktuella
böcker just nu är:
Krigsbarn i Jämtland – varför just du? av
Runa Westman
Rotsjö – en skogsby i östra Jämtland
Nyhems socken – byar, brukare, befolk-
ning, del 3 
Tankar från Hemviken, en diktsamling
av Eric Karlsson

Öppettider
Måndag 10-13, 16-19
Onsdag 10-13, 16-19

Fredag 10-13

Nytt från Biblioteket i Kälarne 

Ingvar Sahlin från Håsjö har funnit hur
man fredar sig från björn när man är i
bär-, jakt, eller svampskogen. 
Ingvar var för tio år sedan ute med en
kompis för att fiska. Då dök en
björnhona upp framför bilen. De
backade bilen 60-70 m och sedan
slängde de ut björknäver som de tänt på.
Björnhonan drog sig då tillbaka och
försvann. Sedan dess har Ingvar alltid
med sig björknäver när han är ute i
skogen. 

Några år senare stötte han, till fots, på en
björnhona med unge. Han plockade fram
björknävret, tog ett långt steg tillbaka
och tände på nävret. Björnarna försvann
direkt. 
Ingvar, som är en rutinerad älgjägare, har
skjutit ett 30-tal älgar under sitt jaktliv.
Vid den senaste älgjakt han deltog i sköt
han 3 oxar inom åtta minuter.

Redaktörn

Är du rädd för björn?

Idrottsskolan 
Tisdagar 18:00-20:00,  fr o m 2/10

Årskurs 1-5
Per



Bröderna Jan-Åke och Håkan Nordlund
äger och driver tillsammans företaget
Ansjö Skogsröjningar.AB. Verksam-
heten startades 1961 av brödernas pappa,
Gösta Nordlund. Då bestod verk-
samheten i huvudsak av manuell röjning
av ledningsgator. Senare övergick man
till röjning genom besprutning med bl a
Hormoslyr, något som förbjöds 1968 då
man uppmärksammat farorna med
kemisk bekämpning. Verksamheten
växte successivt när man började med
kantträdsavverkning*  fter ledningsgator
samt ungskogsröjning åt, i första hand,
SCA. Som mest var man 65 anställda i
mitten av 80-talet. Den mindre lön-
samma ungskogsröjningen avvecklades
vid mitten av 80-talet och i samband
därmed minskades arbetsstyrkan.
Sönerna övertog företaget 1983. Jan-
Åke hade då jobbat 8 år i företaget och
Håkan i 5 år
Hur stort är företaget idag?
Vi är 24 anställda och omsätter c:a 25
milj/år.
Vilken inriktning har ni idag?
Vi röjer ledningsgator och avverkar
kantträd *. Våra största kunder på det
området är E.ON och Härnösands Elnät
som vi samarbetat med sedan 1982. Ett
område som växt på senare tid är mark-
och skogsvärdering i samband med 

* kantträd:träd som står i kanten av
ledningsgatan och där risk finns att de
faller över ledningen.

projektering av nya kraftledningar. På
det området jobbar vi främst med E.ON 
och ElectroSandberg. Åt Jämtlands
Linjebyggare i Hammarstrand gör vi
Rötskadebesiktningar. För SCA:s räk-
ning jobbar fyra man på heltid med
skogstaxeringar. De servar SCA:s vir-
kesköpare i Jämtland och delar av
Medelpad med skogsvärdering och
avverkningsförberedelser.
Vi har också skrivit ett treårigt avtal med
E.ON innebärande att vi tar hand om all
administrationen i samband med nya
ledningsdragningar. Det innebär att vi
upprättar markägarförteckningar, kon-
taktar och informerar samtliga mark-
ägare och administrerar utbetalningar av
intrångsersättningar. För drygt ett år
sedan anställde vi Nina Lifvendal för att
arbeta med vår administration, såväl den
interna som den externa.
Under senare år har företaget köpt
skogsmark. Vi ser det som en komplet-
terande verksamhet där vi har kompetens
och möjligheter att utjämna svängningar
i sysselsättningen. Vi avser att utöka
innehavet som idag uppgår till c:a 700
ha.
Vilka hot ser ni framför er?
Det största hotet för vår verksamhet är
vädret. Vi kan ha svårigheter att utföra
våra jobb om det t ex blir mycket blötsnö
och/eller storm. Samtidigt har våra
uppdragsgivare förståelse när sånt in-
träffar. Detta hot utgör samtidigt en möj-
lighet. Efter stormen Gudrun hade vi 12

Ansjö Skogsröjningar AB –
Företaget som ställer upp i alla väder!

man i arbete i södra Sverige under 3½
mån. Så vi kan verkligen säga att vi
ställer upp i alla väder!
Ett annat möjligt hot är att vi inte får tag
i personal. Vi behöver personal med
både skogs- och elsäkerhetsutbildning.
Men hittills har vi inte haft några pro-
blem och vi har mycket duktig och
erfaren personal.
Hur kommer er marknad att
utvecklas?
Vi har arbetat med röjning i 46 år och
behovet ökar hela tiden. Samtidigt kom-
mer det in fler aktörer på marknaden. Vi
tror att vi om några år kommer att arbeta
mer med helhetslösningar, d v s vi
kommer att ta ansvar för hela lednings-
områden.
Ni har varit duktiga på att använda
datorn som hjälpmedel i verksam-
heten. När skaffade ni er första
dator?

Vi började 1983 med vår första dator.
Den använde vi för att skriva ut stämp-
lingslängder och göra pris- och volym-
beräkningar. Det gjorde vi i ett DOS-
system som utvecklades för vår räkning
av ett Sundsvallsföretag. Det var ett
enormt lyft från att ha skrivit ut stämp-
lingslängder i tabellform på skrivmaskin
med kopia under karbonpapper och gjort
beräkningarna med hjälp av lathundar
och för hand. Systemet användes tills
DOS byttes mot Windows och pro-
grammet slutade fungera. Vi har därefter
låtit utveckla programmet vidare i
Windowsmiljö och det har bl a  bidragit
till att E.ON lägger över administration
av markägarkontakter på oss. Vi har
också investerat i datoriserade klavar
som vid stämplingar  mäter och
registrerar träddata som sedan förs över
till vår databas på kontoret för vidare
behandling.

Redaktörn

Vad händer med Fällströms?
Kälarnebygdens ek förening har, som
meddelades i förra numret av Kälarne-
Nytt, skrivit köpeavtal med ägarna till
Fällströms gamla fastighet i Kälarne
(mitt emot Röda skolan). Föreningens
avsikt med köpet är att riva byggnaderna
och städa tomten.
Köpet har ännu inte kunnat fullföljas då
pappershanteringen har dragit ut på tiden
men beräknas kunna fullföljas under
oktober. Föreningen avser, sedan köpet
fullföljts, att annonsera ut byggnaden till
rivning. Möjligheter kommer att finnas
att ge anbud på hela rivningen eller på
rivning av enskilda byggnadsdetaljer. I

huset finns bl a kakelugn och vedspis.
Annonsering beräknas ske i slutet av
oktober i KälarneNytt, genom affischer
på byn samt på Blocket.
Är du intresserad av takplåt, ytterpanel,
isolering, spegeldörrar,  golv, kakelugn
eller annat rivningsmaterial uppmanas
du redan nu höra av dig till föreningens
ordförande, Michael Löfgren, tel 0696-
40301 (kvällstid) eller  070-666 56 74. 
Stöd föreningens arbete genom att
lämna ett bidrag till rivningen i de
bössor som finns på ortens affärer!
Tack för de bidrag som lämnats!



Varför bor vi i Kälarnebygden? 
Är det resultatet av ett medvetet val eller har det bara blivit så?
Vad talar för att fortsätta bo här?
Vill vi att fler flyttar hit?
Vad lyfter vi fram när vi ”marknadsför” bygden hos besökare?
Vilka skäl tycker du att vi ska lyfta fram för att beskriva hur bra det är
att bosätta sig här?
Låt mig få komma med ett skäl att älska Kälarnebygden:
I torsdags hade Kälarne JazzåBlues konsert på Östjemten med en helt
fantastisk trio.
Jacob Fischer, gitarr, Mats Winding, bas och Jan Lundgren, piano.
Världsartister alla tre!
I Kälarnebygden finns ett bra utbud av riks- och världsberömd Jazz
och Bluesmusik!
Vilka är dina skäl? Skicka in dem till KälarneNytt så kanske vi kan få en
lista med argument som vi kan använda i marknadsföring av vår fina
bygd!
E-post: chr.sundin@bredband.net. 
Snigelpost: Norrvägen 12, 840 64 KÄLARNE. 

Skäl att älska Kälarnebygden!Stöd KIK´s ungdomssatsning

KIK har i samarbete med BAXI, JANFIRE, BIO NORR och
VIKBÄCKENS BYGG OCH GRÄV tänkt att den som vill kan
lägga bud på den nya och fina utrustningen med ett års
bränsle och på samma gång stödja KIK´s verksamhet.
Ett unikt tillfälle för den som tänkt sig byta till pellets!!!!
Pelletsbrännare Eurofire från BAXI, värde 19.600 kr
Pelletsförråd Pellistore PC5 från JANFIRE , värde 25.500 kr
Ett års förbrukning av pellets (6 ton) levererat av BIO
NORR, värde 15.000 kr
Totala värdet är 60.100 kr

Installation utförs av VIKBÄCKENS BYGG OCH GRÄV och
denna kostnad tillkommer.

Lägg ett bud med fullständig adress och telefonnummer till
E-post: info@kalarneik.com
Du kan se på kalarneik.com var budet ligger just nu.
Högsta budet tar hem hela paketet!!!

Köp direkt pris är 54.000 kr, alltså 10% rabatt. Bjuder
du det är paketet ditt omgående och du behöver inte
vänta på att budgivningen avslutas.

Sista dag för budgivning är 071130 klockan 24.00.

Frågor om pelletsbrännare, utrustning m m besvaras av
Morgan Gradin, 070-546 72 12 eller 0696-552 17.

KÄLARNE I SAMARBETE MED

CANCERFONDEN

Dags för årets Riksmarchen - en insamling till

Cancerforskningen Ånäset söndagarna 7, 14, 21

oktober klockan 13.00-15.00 Tipspromenad,

Rosa bandet och fika 40 kr/person.

KOM MED DU OCKSÅ ATT TA EN FIN SÖNDAGS-
PROMENAD RUNT ÅNÄSET SAMTIDIGT SOM
DU GER ETT BIDRAG TILL CANCERFONDEN!    
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