
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 2
feb 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Bilisten, Kälarne

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Bad
Familj, ungdom
måndagar 17:30-19:30
motion
måndagar 19:30-21

Slalombacken
Västanede
lör, sön kl 11-15
tis, tors kl 18-21

Årsmöte
Ansjö Bygdegårds-
förening
tors 26/2 kl 19

Årsmöte
Sörbygdens Bygde-
gårdsförening
tors 26/2 kl 19

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 1/3 kl 11

Årsmöte
Svedje-Västanede-Övsjö
FVOF, Hemgården
fre 6/3 kl 18

Matdag
Tossengård
lör 7/3

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 8/3 kl 11

Årsmöte
KIK, Slalomstugan,
Västanede
ons 11/3 kl 19

Rotharrys
Tossengård
ons 11/3 kl 19

Årsmöte
Kälarnebygdens ek
förening, Östjemten
tors 12/3 kl 19

Företagarlunch
Grannäset
fre 13/3 kl 11:30

Avskedspredikan
Lars Kempe
Hällesjö kyrka
sön 15/3 kl 11

Bio
Mamma Mu och kråkan
(BT)
sön 15/3 kl 13 

Bio
Bolt (sv tal), (7 år)
sön 15/3 kl 15

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 22/3 kl 11

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 29/3 kl 11

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

Ställ upp!

Bli medlem!
Visa att Du bryr dig!

KälarneNytt kan Du också läsa på
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, utkommer den 25 mars.
Manusstopp: 18 mars.

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

Badet är öppet som vanligt under sportlovet, måndag 2 mars och
under påsklovet, måndag 6 april.

Badet är stängt måndagarna 23 o 30 mars.

Årsmöte
Kälarnebygdens ekonomiska förening 
torsdag 12 mars kl 19 på Östjemten.

Förutom sedvanliga årsmötespunkter kommer Eje
Åhlander och berättar om verksamheten på

Hälsocentralen



Ställ upp.........
Vi blir färre och färre och medelåldern ökar! Kälarnebygden
utarmas på service och våra samhällen förfaller. Bankerna och
posten försvann, hur länge har vi kvar livsmedelsaffären och hur
länge kan vi tanka bensin i Kälarne?
Vad händer med alla obebodda hus?
Ska vi ta det hela med jämnmod och acceptera “utvecklingen” eller
försöka göra något åt situationen?

För fyra år sedan bildades en ekonomisk förening med syfte att försöka motverka
“avvecklingen” av bygden: Kälarnebygdens ekonomiska förening. Vi är en hand-
full personer som engagerat oss i föreningsarbetet och vi gör så gott vi kan med de
resurser vi kan skapa. Föreningens intäkter har i huvudsak varit ett mindre årligt
bidrag från kommunen samt medlemsavgifter och sponsring från företag. 

Föreningen har nu verkat i fyra år och bland resultaten märks:
- att KälarneNytt produceras och distribueras gratis till alla c:a 9 gånger/år
- informationstavlor vid infarterna till Kälarne
- att Fällströms övergivna och förfallna hus är borta
- att järnvägsviadukten är uppfräschad

Tycker du att det vi gör är bra?

Om du svarar nej - berätta för oss vad vi borde göra!

Om du svarar ja - berätta för oss vad vi kan göra ännu bättre och
framför allt - visa att du uppskattar det vi gör och att även du bryr
dig om vad som händer i bygden! 

Du kan visa din uppskattning genom att
- komma till årsmötet
- gå med som medlem i föreningen
- berätta för oss att du kan åta dig lämpliga arbetsuppgifter

OBS! Du löper ingen risk att på årsmötet pådyvlas något uppdrag som du inte vill
ha. Valberedningen kommer med ett komplett förslag där alla kandidater till
styrelsen är tillfrågade i förväg!

Projektledare sökes
Kälarnebygdens ekonomiska förening söker en

projektledare på deltid.
Arbetsuppgift: Att utforma projektansökningar till
Leader-projekt samt ansvara för genomförandet av

dessa.
Upplysningar och intresseanmälningar till föreningens

ordf Michael Lövgren, 070-666 56 74, Skogsv 1.

Leader-projekt
Syftet med Leader är att utveckla bygden och Bräcke, Ånge och Sundsvalls
kommuner har bildat ett eget s k Leader-område, Mittland. Mittland har nu
bildat en s k LAG-grupp, vars uppgift är att behandla inkommande projekt-
ansökningar och ta beslut om vilka projekt man vill stötta ekonomiskt.
Projektansökningar kan komma från enskilda, föreningar eller företags-
grupper. 
Nu är det öppet för att lämna in projektansökningar. 
Kälarnebygdens ek förening avser att anställa en projektledare (som du kan
läsa om här nedan). Denna projektledare kan föreningen kanske dela med
andra intressenter. Är ni intresserade?
Hör då av er till Michael Löfgren, 070-666 56 74.
Vill du veta mer om Leader? Googla på Leader!

Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:
Medlemsavgifter 2009:

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

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

Årsmöte
onsdag 11 mars kl 19

i Slalomstugan, Västanede
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Stipendieutdelning
Avtackning

Fika



Kälarne skoterklubb har 160 medlem-
mar och svarar för underhållet av c:a 10
mil skoterleder.
Det låter som en mycket livskraftig
förening? Frågan går till klubbens
ordförande, Berit Nordlund.
Jo, det är riktigt. Men vi brottas med att
få det att gå runt ekonomiskt. Våra
resurser går till att underhålla skoterled-
erna. De 10 milen ska prepareras under
vintersäsongen och under sommaren
röjer vi. Skyltningen behöver ständigt
ses över och vi skriver avtal med
markägarna.
Vad kostar det att underhålla skoter-
lederna?
Klubben äger fem skotrar för spårprepa-
rering. Driftkostnaderna för dessa var
2008 c:a 20.000 kr. Underhåll och
reparationer sköts av våra medlemmar.
Vi har sex personer som ansvarar för det
mesta av vinterprepareringen. De är
Peter Jonsson, Sven Jonsson, Jonas
Jönsson ,  Åke Jönsson , Lars Lund-
ström, och Kennet Sjöström. Tillsam-
mans med andra medlemmar jobbar de
ideellt.  
Hur får ni det att gå runt ekonomiskt?
Medlemsavgifterna utgör en mindre del
av intäkterna. Vår får dessutom  5.000 kr
i bidrag från kommunen. Under många
år har vi dessutom jobbat med
skogsplantering under somrarna för att
täcka klubbens utgifter för lederna. Vi
får också sponsorbidrag i form av
material och arbetskraft från företag i

bygden.
Har ni några aktiviteter förutom under-
hållet av lederna?
Vi håller utbildningar för dem som vill ta
förarbevis för skoter. Varje år, i samband
med årsmötet, ordnar vi en skotersafari
med åtföljande aktiviteter. Vi hjälper
också till med att lotsa skoteråkare från
andra områden genom vårt ledsystem.
Nyligen var det en grupp som skulle åka
från kusten till Åkersjön och vi mötte
dem nedanför Hällesjö och guidade dem
vidare genom vårt område.
Hur stort område täcker ni med era
leder?
I söder möter vi Sörbygdens  leder, väs-
terut möter vi Nyhems, norrut möter vår
led Stuguns och österut Hammarstrands.
När blir skotertunneln färdig?
Banverkets, som svarar för tunneln, har
lovat att den ska vara klar senast 2013.
Den kommer att gå under järnvägen vid
f d vägverkets fastighet. Alla tillstånd för
att dra leden fram dit är klara. Fram tills
tunneln är färdig så fortsätter den
provisoriska skoterleden under
järnvägsviadukten.
Vad har ni på gång i skoterklubben?
Vi har i styrelsen börjat diskutera med
FMCK (Frivilliga motorcykelkåren) om
ett samarbeta vid deras anläggning i
Hällesjö, Illvåsbanan.  Kanske kan vi
samnyttja den under vinterhalvåret?

Redaktörn

Kälarne Skoterklubb Årsmöte
fredag den 6 mars kl 18 på Hemgården

Rödingpremiär
Djuptjärn

Lördag 14 mars kl 9 - 14
Kortpris: 100 kr
Fritt antal fiskar

Välkommen!
Svedje-Västanede-Övsjö FVOF



Vissteruatt 
inom kort öppnas ett Internetkafé på Stationsvägen!

KälarneNytts utsände har träffat de fyra
”systrarna ”  Inger och Elisabeth Lander-
berg, Karin Kvist och Runa Westman.
Vaddå systrar? Jo, de arbetar med en
teaterföreställning. På skärtorsdag kom-
mer de att ha premiär på föreställningen
”Tre systrar och en flygel”.  Om den fjär-
de är en flygel eller hur de får ihop det
med fyra systrar får föreställningen visa.
Det hela började med en efterlysning
under hösten: Vem vill spela teater?
Fyra teaterintresserade damer anmälde
sitt intresse  och med hjälp av Bertil
Jonsson och ABF i Bräcke hittade man
en pjäs med fyra kvinnliga roller som
man fastnade för. Man har bildat en
studiecirkel med tre deltagare och en
studieledare och nu tränar man varje
onsdag i Aulan. 
Vad är det för sorts pjäs?
Ett farsartat drama som stämmer till
eftertanke säger de i korus. Vi upptäcker
nya saker i pjäsen varje gång vi arbetar
med den. Man ska nog se den flera
gånger för att uppleva djupet i den. Pjäs-
en, en 1-aktare, har skrivits av Barbro
Myrberg och är ett generationsdrama.
Finns det då möjlighet att se den fle-
ra gånger?
Ja, vi planerar för två föreställningar i
Aulan, på Skärtorsdag och på Annandag

Påsk. Om intresse finns gör vi gärna fler
förställningar. Vi kommer också att ha
ett samarbete med andra teatergrupper i
kommunen. Vi planerar för att spela på
Ammerön, i Nyhem och i Tavnäs där det
finns liknande initiativ.
En teaterföreställning är ju inte bara
skådespelare?
Nej, vi behöver en scenograf, snickare,
målare samt ljus- och ljudtekniker. Vi
har inte löst alla bitarna ännu men vi
kommer att lösa det så att det blir en
fullödig teaterföreställning.
Har ni stått på scen förut?
Inger är den rutinerade i gruppen, Runa
skrev och deltog i ”Fred och feid i West-
aneid” medan Elisabeth och Karin säger
sig vara rena nybörjare. Karin var dock
med på repetitionerna i ”Fred och feid”
men fick förhinder att vara med i
förställningarna så hon är extra taggad
den här gången.
KälarneNytts utsände ser fram mot före-
ställningen och vill gärna få ett smak-
prov. Det går dessvärre inte för sig, han
skickas ut innan repetitionsarbetet börjar
för kvällen. 
KälarneNytt önskar lycka till och
hoppas på fullsatta salonger, kanske
fler än två?

Redaktörn

Teater Vavivill Utveckla ditt nätverk och dina kontakter med andra företagare 

Företagarlunch i Kälarne
Fredagen den 13:e mars kl. 11.30-13.00 träffas vi på Grannäset gårdsbutik
och kök, Kälarne. Bräcke kommun och Företagarna inleder med lite kort
information och därefter äter vi lunch tillsammans. Kostnad: 75 kronor. 

Alla företagare är välkomna!

Anmäl er senast den 9 mars till: Anna-Carin Svedén, näringslivsenheten
Bräcke kommun, 0693-161 43, anna-carin.sveden@bracke.se

Lunchen arrangeras i samarbete mellan Företagarna och Bräcke kommun 

BRÄCKE KOMMUN                 

Film är bäst på Bio!


