
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 3
mars 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Karin och Åke Söderström

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

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 29/3 kl 11

Årsmöte
Hällesjö Hembygds-
förening
Emilstugan
sön 29/3 kl 13

Bio
Bedtime Stories (BT)
sön 29/3 kl 18:30 

Årsmöte
Kälarne Jazz- & Blues-
klubb
Östjemten
tis 31/3 kl 18

Palmsöndagen
Håsjö nya kyrka
sön 5/4 kl 11

Bio
Män som hatar kvinnor
(15 år)
sön 5/4 kl 18:30

Påskbuffé
Hällesjö Folkets Hus
fre 10/4 

Påsknattsgudstjänst
Hällesjö kyrka
fre 10/4 kl 23

Söndagsmässa
Ljungå kapell
sön 12/4 kl 11

Bio
I taket lyser stjärnorna 
mån 13/4 kl 18:30

Sammanlyst mässa
Stuguns kyrka
sön 19/4 kl 11

Årsmöte
Hällesjö Folkets Hus-
förening
Hällesjö Folkets Hus 
mån 20/4 

Årsmöte
Västanede Byförening
fre 24/4 kl 19

Teater
Tre systrar och en flygel
Skolan Kälarne
lör 2/5 kl 19

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 3/5 kl 11

Konsert
Yard Samuelsson
Håsjö nya kyrka
sön 3/5 kl 18

Årsmöte
Kälarne Gymnastik-
förening
mån 4/5 kl 18:30

Matdag
Tossengård
lör 9/5

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 10/5 kl 11

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

Två nya företag
igång i Kälarne!

KälarneNytt kan Du också läsa på
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, utkommer den 13 maj.
Manusstopp: 6 maj.

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

Alla är inte lika förtjusta i snö som jag men medge att naturen
kan skapa en del fantastiska formationer. Tänk om det fanns

mer av den sammanhållning som snökristallerna
demonstrerar!           

Redaktörn
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Bäste skogsägare,

sälj ditt virke till oss!

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@rundvirkeskog.se
www.rundvirkeskog.se

Vår industri i Kälarne, Octowood och Rundvirke Poles förädlar 
ditt virke lokalt. Vi har stor efterfrågan på El- och telestolpar samt 
Octostolpar.

Vi köper alla typer av avverkningsuppdrag och synar ut
maximalt med specialsortiment i såväl gallring som 
slutavverkning. Vi har även bra priser och premier på  
övriga sortiment.

Välkommen att 
kontakta mig!

Torsdagsgruppen

Påsk- och julbord anordnas varje år.
Vid årsmöten, surströmmingsskivor, jul-
gröt samt olika resor är hela föreningen
tillsammans.
Torsdagsgruppen har själv ordnat en del
utflykter till bl.a. Gudmundstjärn, Sillre
och Grannäset. Man bedriver regelbun-
det aktiviteter enligt ”recept på fysisk
aktivitet”, vilket kan betyda lättgymna-
stik eller stavgång. 
Cathrine hälsar att alla får vara med på
stavgången som utgår från Ånäset varje
onsdag kl. 9.00. Man behöver inte ha
recept för det. Så häng på bara!
Vid kaffet, som avslutar den omtalade
sopplunchen, lossar tungornas band och
historierna duggar tätt. Intressant är att
flera olika dialekter blandas med ”käla-
målet”. Jämtska, skånska och stock-

holmska bl.a. 
När jag frågar hur det är att vara med i
den här föreningen blir svaren: Bra!
Trivsamt sällskap! Fantastiskt!
Ändå minskar medlemsskaran. Kanske
har folk i allmänhet trott som jag, att
man måste vara hjärt- och lungsjuk för
att vara med. Så är inte fallet. Alla intre-
sserade är välkomna!
Den gemytliga träffen avslutas med en
dikt, uppläst av Thore Andersson av
släkten  ”Stutt-Ante” från Andersön:

Vårt liv är som snöflingans lek,
ty ödet så ofta oss svek
just när allting som fanns
var en virvlande dans
av yrande vintersnö. 

Runa Westman

En av de kryare föreningarna i Kälarne-
trakten synes mig vara ”torsdagsgrupp-
en” som tillhör Hjärt- och Lungsjukas
förening i östra Jämtland. Föreningen
har för närvarande 159 medlemmar.
Målsättningen är att hjälpa människor
med ovan nämnda sjukdomar till ett så
bra liv som möjligt samt att arbeta med
information och utbildning. Föreningen
startades 1995 med Britt-Marie Blom-
berg som ordförande. Övriga ledamöter
från Kälarnetrakten var Maj-Britt
Hansson, Kari och John Andersson, Filip
Sahlén, Ingvar Johannesson och Greta
Johansson.
Nuvarande ordförande är Siw Lundquist.
Kassör är Cathrine Östlin.
Kälarneavdelningen, torsdagsgruppen,
har ett 20-tal aktiva medlemmar. 
Vad sysslar då torsdagsgruppen med?
Jag gör ett torsdagsbesök som utsänd av

KälarneNytt.
Stämningen i lokalen, källaren på Hotell
Östjemten, är varm. Gruppen har just på-
börjat sitt sedvanliga gymnastikpass, ett
program som sätter alla delar av kroppen
i rotation. 
Dessförinnan har man avnjutit dagens
lässtund. Två läsgrupper med Inga An-
dersson och Cathrine Östlin som ledare
har läst och diskuterat böcker som för
närvarande är aktuella.
Efter gymnastiken samlas alla till dagens
lunch, grönsakssoppa med klimp.  3-4
personer turas om att laga maten vid
sammankomsterna. Lillebill Lundström
är ansvarig för praktiska arrangemang
som dukning, inköp, städning m.m.
Matlagningskurserna man anordnat har
gått i ABF:s regi. Deltagarna har lärt sig
laga god, fettsnål, grön och hjärtevänlig
kost.

Vid årsmötet den 12 mars på Östjemten
valdes följande styrelse:
Ordf: Michael Löfgren, omval
Övriga ledamöter: Elisabeth Barchéus
Näslund, omval och Peter Jonsson,
nyval.
Stefan Söderberg och Gunhild Björk har
vardera 1 år kvar på sina mandat.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöd
föreningen på fika. Därefter berättade
Eje Åhlander om verksamheten på
Hälsocentralen. Han berättade om
bemanning, vad olika personer har för

roller och kompetensområden. Han
berättade också att Kälarne Hälsocentral
har toppbetyg i länet när det gäller
tillgänglighet och att uppfylla den s k
vårdgarantin. Ett viktigt område för Häl-
socentralen är information om motion
och livsstilsfrågor.
Vid årsmötet deltog endast 12 personer.
Det gav oss närvarande anledning att
fundera på varför vi arbetar ideellt och
engagerar oss i bygdens utveckling när
det ger så liten respons!

Redaktörn

Kälarnebygdens ek förening



Nytt från Föreningarna
Vi var ett 30-tal personer i slalomstugan
när KIK hade sitt årsmöte.
Michael Löfgren hälsade oss alla väl-
komna och mötet började.
Till ordförande för mötet valdes Sven-
Åke Draxten och sekreterare blev Gun
Svedevall.
Det presenterades verksamhetsberättel-
ser, -planer och budgetar.
Alpina sektionen har sin mest hektiska
tid nu med tävlingar över hela länet för
de aktiva. Samtidigt pågår en ombygg-
nad i slalomstugan och i backen görs
hela tiden förbättringar. Gör ett besök i
Svedjebacken, åk skidor eller bara fika! 
Fotbollssektionen har sin verksamhet
framför sig, och vi ser fram emot en ny
spännande säsong i div. 4 för våra senio-
rer. Vi märker av att antalet barn minskar
när det gäller våra ungdomslag. Vi
anmäler ett lag till ÖP-liret och ett lag till
Öst-liret! Det blir många matcher på
Ånäset så vi hoppas att publikantalet ska
slå nya rekord i år. Det serveras fika från
baracken hela matcherna. 
Välkomna!
Vi som jobbat i styrelsen har under ett
antal år varit ungefär desamma, nu sker
plötsligt en stor förändring.
Ordförande Michael Löfgren lämnar

plats för Elisabeth Landerberg.
Kassör Ingela Eriksson lämnar över till
Åke Lundin och sekreterare Karin
Göransson lämnar över till Monika
Mattsson.
Suppleanterna byts ut och en stor del av
personerna inom sektionerna blir nya.
Det blir en spännande tid, vi är färre som
ska göra lika mycket lika bra!
Men vi jobbar allt vi kan för att allt ska
få vara som vi är vana.
Som avslutning på kvällen delar KIK ut
stipendier till ungdomar som under året
utvecklats inom sin sport och inom kam-
ratkretsen. 
Vi fikar mackor och pratar lite innan vi
avbryter för hemgång.
Lycka till i nya styrelsen önskar jag er
alla. 
Karin Göransson, exsekreterare i KIK.

KIK årsmöte den 11 mars

Årsmöte
Västanede Byförening håller 

Årsmöte med enklare måltid och underhållning av 
Tjytjala Hot Five

fredag den 24 april kl 19.00
Välkomna!
Styrelsen

Ansjö
Bygdegårdsförening

Vid årsmötet den 26 feb valdes
följande styrelse:
Ordf: Marianne Jönsson
Sekr: Elisabeth Barchéus-Näslund
Kassör: Inger Säll
Övriga ledamöter: Margareta
Lindstein, Elisabth Otterbjörk och
Erling Leandersson.
Vid årsmötet beslöts att fräscha upp
bagarstugan. Man ska bl a lägga nytt
golv och ny matta. Styrelsen ska
undersöka om detta kan göras som ett s
k Leaderprojekt.

Kälarne Röda
Korskrets

Vid årsmötet valdes följande styrelse:
Ordf:  Karin Enmark
Vice ordf: Folke Söderin
Sekr: Runa Westman
Lissy Larsson avgick efter 12 år som
ordf men kommer även fortsättningsvis
att ansvara för Kupan, en verksamhet
som funnits i Kälarne i snart 10 år.
Man letar nu efter nya lokaler då man
blivit uppsagda från nuvarande lokaler.

Svedje-Västanede-Övsjö
FVOF

Vid Fiskevårdsområdets årsmöte den 6
mars valdes följande styrelse:
Ordf: Håkan Fagerberg
Sekr: Maj Söderström
Kassör: Mona Eriksson
Övriga ledamöter: Lars Häggström,
Tomas Eriksson, Sune Qvist,  Bo-
Lennart Andersson

Kälarne Skoterklubb
Vid årsmötet den 21 mars valdes
följande styrelse:
Ordf: Berit Nordlund
Vice ordf: Peter Jonsson
Kassör: Elisabett Vasell
Sekr: Anneli Valter
Övriga ledamöter: Eje Åhlander, Jonas
Jönsson och Rasmus Vestberg
Materialsamordnare: Sven Jonsson.
Under det kommande året ska man
satsa på medlemsrekrytering, framför
allt bland ungdomarna.

OBS!
Teaterföreställningen “Tre systrar och en

flygel” är framflyttad till den 2/5 kl 19!



En notis i ÖP avslöjade att Per Karlsson
i Kälarne har startat ett företag, PEPPES
Träd & Trädgård. Jag åkte upp till Per
och Mia på Hästskovägen för att höra
vad han har för planer.
Per jobbar f n på heltid hos Flatmo. Men
han brinner av lust att dra igång egen
verksamhet. Det han i första hand tänker
på är att utföra trädfällning i trädgårdar.
Han har skaffat maskiner och utrustning
för att fälla och transportera bort träd
som markägaren av någon anledning vill
ta bort.
Vad säger Flatmo om att du, förutom
jobb hos honom, dessutom ska  driva
eget företag?
Han har stöttat och Peppat  mig i mina
planer.
Det kan vara ganska komplicerat att
fälla träd som står besvärligt till, t ex
vid hus. Har du de kunskaper som
krävs?
Även om jag är stockholmare av födsel
så har jag en hel del skogskunskaper. Jag
har Skogsbruksutbildning i botten och
har praktiserat en hel del.

Kommer du att ta på dig andra
uppdrag också?
Sommartid kommer jag att erbjuda gräs-
klippning, lövkrattning och annat
trädgårdsarbete. Under vintern kan jag
hjälpa till med snöröjning.  Dessutom
erbjuder jag hushållsnära  tjänster.  Så
småningom kommer jag att sälja egen-
odlade plantor och grönsaker.
Hur trivs en urstockholmare i
Kälarne?
Mycket bra. Jag kom hit för 6 år sedan,
då som kock, och har rotat mig bra. Visst
saknar jag Stockholm ibland, det är
ganska tomt och öde på byn på kväl-
larna. När längtan blir för stor åker jag
ner och hälsar på släkt och vänner.
KälarneNytt önskar lycka till med före-
tagandet!

Redaktörn

PS! Peppe kan du nå på 0696-400 77,
0738-30 37 61 eller peppek@telia.com.
DS!

Peppes Träd & Trädgård
Förra veckan öppnade ett nytt kafé på
Stationsvägen i Kälarne. Det är Suvan-
nee Prasitsom och David Edin, boende i
Nötviken, som har förverkligat sin idé,
Suvannees Konfektyr & Café.
Till att börja med har det öppet alla dag-
ar från kl 11 till 20. Fredagar och
lördagar kommer de, beroende på kund-
tillströmning,  ev att ha öppet längre på
kvällarna.
Förutom det vanliga caféutbudet kom-
mer de att sälja godis, leksaker, skämt-
artiklar och presenter. Så småningom
kommer de att kunna erbjuda kalla
sallader.
I de trevligt inredda lokalerna finns ock-

så två datorer med kraftfull Internet-
uppkoppling (24 Mbit). Där kan man,
förutom att surfa och skicka/läsa e-post,
scanna in bilder och dokument, skriva ut
i sv/v eller färg samt laminera. 
Tillgång till trådlöst Internet finns för
den som vill ta med egen Laptop.
Allt efter behov kommer antalet datorer
att utökas och man kommer att installera
datorspel på dem.
Tror ni att ni kan försörja er på
Internetkaféet?
Susannee och David är optimister men
har t v kvar sina deltidsanställningar på
Fiskodlingen.

Redaktörn

Internetcafé

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

Det har nu gått två månader sedan KälarneNytt skrev
om Östjemten och det uppsagda hyresavtalet. 
Det nya avtalsunderlaget som då utlovades “inom de
närmsta veckorna” har nu tagits fram och i fredags
(20/3) fick Birgitta på Östjemten tillgång till upphand-
lingsunderlaget för den kommande avtalsperioden som
börjar den 1 juli. 
Anbud ska vara inlämnade senast den 14 maj. 
Det blir en tuff uppgift, både för hyresgäst och
kommun, att hinna ro ett nytt avtal i hamn och få till
en fungerande verksamhet före 1 juli. 
Klarar man detta? Redaktörn

Östjemten 


