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

Vallaloppan
Håsjö, 0696-510 65
Alla dagar kl 10-18

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Vad kommer att
hända?
Info om Håsjö pastorat
Förs hemmet Västanede
ons 26/8 kl 19
Förs hemmet Hällesjö
tors 2/9 kl 19

Sensommarfest
Västanede
lör 29/8 kl 13

Bio
G.I. Joe (11 år)
lör 29/9 kl 18:30 

Tre systrar och en
flygel
Hällesjö Folkets hus 
lör 29/8 kl 19:30
Teatersupé kl 18
Pub från kl 21

Leadermöte
Hällesjö Folkets Hus
sön 30/8 kl 14

Fotboll
KIK - Tandsbyn
lör 5/9 kl 15

Fotboll
KIK - ÖFK U19
lör 19/9 kl 15

Kyrkoval
sön 20/9

Teater
Soliga hälsningar till er
alla!
Hällesjö Folkets Hus
sön 4/10 kl 19

Östjemten i ny regi!
Den 1 juli lämnade Birgitta Erikssons
över driften av  hotell Östjemten till den
nya entreprenören  Caroline Westberg. 
Den personal som Birgitta hade jobbar
kvar, så när som två personer. I stället
har två nya anställts. Caroline fortsätter
tills vidare med ungefär samma koncept
som Birgitta hade men lovar en del
förändringar så snart hon ”blivit varm i
kläderna”.
Caroline, som bor i Sörbygden, är dotter
till Sven och Karin Westberg. Hon har
gymnasieutbildning inom restaurang och
har jobbat som skolkökslärare och kock.
Bland hennes tidigare arbetsplatser kan
nämnas Hotell Hammarstrand, Ragunda
Hotell & Konferens i Bispgården,
behandlingshemmet i Mjösjö, Albackens
friskola och Byalivs.
Hur är det att starta eget med Hotell-
och restaurangdrift?
Det är spännande och lite kaos i huvudet
just nu. Vi har bara varit igång i drygt en
månad och skolan har ju inte börjat än.
Men hittills har det känts bra och jag har
inte haft anledning än att ångra mitt
beslut att ta över arrendet.
Kommer du att fortsätta i Birgittas
anda?

Tills vidare blir det inga större förändrin-
gar. Vi stänger lite tidigare på kvällarna
må-to och har öppet längre på söndagar. 
Har starten gått enligt planerna?
Det var tufft att dra igång verksamheten
med så kort startsträcka. Jag fick klar-
tecken att ta över i slutet av maj och var
igång den 1 juli. Tyvärr har jag inte fått
alkoholtillstånd ännu. Jag har gått utbild-
ning och fyllt i och skickat in de
handlingar som behövs men jag väntar
fortfarande på tillståndet.  Jag hade säk-
ert haft fler kunder under sommaren utan
den fördröjningen.
Östjemten är ju både hotell och res-
taurang?
Ja, vi serverar mat för allmänheten i
restaurangen, lagar och serverar lunch
till skoleleverna samt lagar och levererar
mat till Tallgläntan och äldreomsorgen.
På övre våningen har vi sju hotellrum. I
källarplanet finns en lokal som kommer
att användas till olika aktiviteter.
Så vi kommer att känna igen oss när
vi besöker Östjemten?
Till att börja med, ja. Men jag har lite
planer på förändringar. Men de får kom-
ma allt efter vad resurserna medger. Jag 

forts på nästa sida

KälarneNytt kan Du också läsa på
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 7, utkommer den 23 sep.
Manusstopp: 16 sep.

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

Sommaren i Sörbygden.
Trots vädret så har det varit en rätt bra
sommar i Sörbygden.
V 29 som vi har som aktivitetsvecka har
varit bra. Några av de viktigaste aktivi-
teterna:
Hembygdsdag med försäljning och ser-
vering var välbesökt. Kams och liknande
är förvånansvärt populärt. På kvällen
hade vi sedvanlig kvällsauktion, för 16:e
gången i följd med Pelle Bergvall. Vi har
ett koncept. Bygdegårdsföreningen tar
på sig att auktionera ut dödsbon etc.
Uppdragsgivaren betalar en viss procent

och föreningen hämtar godset och sköter
allt och redovisar resultatet.
Kruskalas och bakluckeloppis. Ett nytt
inslag i aktivitetsveckan. Intressant och
värt en fortsättning.
Byfest med dans. Ett trevligt sätt för by-
bor,  hemvändare och turister att träffas
äta tillsammans och dansa till levande
musik. 
Vi har under juli månad haft ett välbe-
sökt sommarcafè som varit öppet varje
dag 

Per-Sune Holmvall



vill rusta upp hotellrummen och bygga
ett pentry på övervåningen för hotell-
gäster som vill ha kvällsfika eller extra
tidig frukost. Jag funderar också på hur
vi ska nyttja utrymmena i källarplanet på
ett bra sätt.
Hur länge blir du arrendator av Öst-
jemten?
Arrendeavtalet är på tre år med möjlig-
het till förlängning ytterligare två år.

Vi får se hur det går!
Caroline vill rikta ett varmt tack till
alla som hjälpt henne med uppstarten,
och ett speciellt tack till systern Anna
Westberg som har lite koll på henne.
KälarneNytt önskar lycka till och
hoppas på lyckosam verksamhet på
Östjemten!

Redaktörn

Idag har KälarneNytt träffat innehavarna
av Lilja Hemservice, systrarna Elinor
och Katarina Fagerberg. De startade sitt
företag för att få en inkomst då båda var
arbetslösa och ville bo kvar. Se´n hade
de även fått signaler om att många
önskade att det fanns ett företag som
kunde utföra uppgifter i hemmet. Skri-
benten har trott att valet av namn, Lilja,
hade att göra med att dessa blommor
doftar gott. Men icke - företaget har fått
sitt namn efter tjejernas mormor, Gerda
Lilja.
Vid uppstarten fick de mycket hjälp och
råd av Elinors svärfar Jan Danielsson,
som de höjer till skyarna. ”Starta eget-
kontakten” på Arbetsförmedlingen trod-
de blint på idén och att tjejerna utan tve-
kan skulle klara att driva ett företag.
Elinors man, Stefan, har också varit ett
bra stöd.
Företaget startade 20 april och systrarna
har beslutat att prova ett år. Från starten
och fram till midsommar hade de många
uppdrag. Över sommaren har det varit
lugnare men nu har efterfrågan ökat
igen. Många känner Elinor och Katarina
och vet att de är bra på att jobba, glada
och lättsamma att ha att göra med. Det
tror de själva har varit av stor vikt.
Vid starten av företaget tyckte många att
priserna var höga. Men ett flertal har
efter att ha använt tjänsten ansett det
vara väl använda pengar. Användarna är
allt från unga ensamstående till äldre par.
Katarina tror dock att det hos vissa anses
”skämmigt”att ta in hjälp i hemmet. 
Företagets slogan är:
Vi gör Din vardag! 

Det är mycket som ingår i vår vardag,
inte enbart städning. Förfrågningar om
hjälp med trädgårdsarbete har ökat så de
har behov av att uppgradera redskap och
maskinpark. Listan på vad företaget kan
erbjuda är lång och täcker alla former av
hushållsnära tjänster.
Nytt och positivt för kunden är att fr o m
1 juli behöver du endast betala halva
priset på hushållsnära tjänster. Du behö-
ver inte längre ligga ute med pengar utan
avdraget görs direkt på fakturan.
Jag frågar om de är överens om hur allt
ska skötas. De svarar att de ofta har olika
åsikter och därmed kompletterar
varandra. Problem löses med humor och
ett gott skratt.
Jag ber att de ska sammanfatta läget just
nu. I total enighet blir svaret ” Vi har valt
rätt, satsat rätt, stortrivs och har roligt. Vi
är ense om att vi vill kunna försörja oss
på detta”.

Gunhild Björk

Lilja Hemservice

Vänd Er med förtroende till
vårt ombud i Kälarne
Birgitta Eriksson
Hästskovägen 11
840 64 Kälarne
Tel. 0696-407 40, 070-635 45 05

Vi hjälper Er med allt -  även
borgerlig begravning

- Gör gärna hembesök
- Gåvoförmedling
- Minnestunder 

Sommaren i Hällesjö.
Tänk att just onsdagkvällarna förun-
nades vackert väder. Dans på Furuviken.
Svett, glädje, doften av hembakade
tunnbrödstutar och nykokt kaffe, pust
och leenden vid vattenhålet i fiket.
Så många vattendunkar har väl aldrig
burits till Furuviken. Dansande
ungdomar.  Ja alla dessa ungdomar, som
denna sommar strömmade till dans-
banan. Ger hopp om fortlevnad av

sommardanserna. Besökare från nära
och riktigt fjärran. Så många besökare
har vi inte skådat på många år. Så
mycket energi.Glädjefyllda möten
människor emellan på denna vackra
plats mitt i "obygden". Som ett litet
mirakel.
Både hembygdsfesten och kolbulle-
kvällen var riktigt härliga med vackert
väder och ovanligt mycket folk

Inger Landerberg



Den 12 augusti återinvigdes fiskeriför-
söksstationen i Kälarne. Jag, som var
närvarande vid den förra invigningen i
augusti 1983 och då råkade hamna i den
rekordlånga varmkorvkön precis framför
högtidstalaren, kung Carl XVI Gustaf,
kunde den här gången konstatera att
förhållandevis få Kälarnebor hade sökt
sig till platsen.
Ceremonin inleddes med trumpetfanfar,
framförd av en stilig, guldgalonerad blå-
sare från Jämtlands Hemvärn. Därefter
hälsades menighet och inbjudna gäster
välkomna av kommunchefen Bengt
Flykt.
Hemmasonen och kommunstyrelsens
ordförande Sven-Åke Draxten berättade
i sitt tal att anläggningen alltid hetat
”Fiskodlingen” i folkmun och så kom-
mer den kanske att heta allt framgent
även om det officiella namnet nu skall
vara ”Vattenbrukscentrum Norr AB”.
Fiskeriverket, den tidigare ägaren, över-
lämnade den1 juli 2009 innehavet till ett
nytt bolag som ägs av Fiskodlare i Norr
40 %, Sveriges Lantbruksuniversitet,
SLU Holding 20%, Jämtlands landsting
20 % och Bräcke kommun 20 %.
Fiskeriverkets generaldirektör Axel
Wenblad talade entusiastiskt om ”poten-
tialerna”, nämligen fiskodlingens långa
historia, personalens kompetens och den
intressanta ägarkonstellationen, och vad
dessa kan innebära för fortsatt verksam-
het. Han påpekade också att det numera
inte är myndighetens uppgift att driva
verksamheter av detta slag. Därför väl-
komnade han de nya ägarna. Fiskeriver-
ket kommer dock att stötta anläggningen
ekonomiskt tills vidare. De anställda, sex

personer på fem heltidstjänster, har
övergått till den nya arbetsgivaren. 
Håkan Larsson, regeringens särskilde
utredare av vattenbruk, redogjorde för
utredningen ”Det växande vattenbru-
ket”, som överlämnades till jordbruks-
ministern i våras. I denna presenteras en
handlingsplan för bl.a. forskning, utbild-
ning och kompetensutveckling. Kälarne
blir nu centrum för rödingodling i
Sverige och därmed också ett viktigt
centrum för forskning, avel och rom-
produktion. Utredningens förslag är för
närvarande ute på remiss. Om riksdagen
antar de förslag som så småningom läggs
fram anser Håkan Larsson att det bör
finnas möjlighet att starta fler fiskodling-
ar med åtföljande ökning av såväl arbets-
tillfällen som lokalproducerad, miljö-
vänlig mat.
Josef Nygren, styrelseordförande i
Vattenbrukscentrum Norr AB, talade om
”de nya vindarna”: 
- om vikten av utökad fiskproduktion
- om vikten av kunskap hos  allmän- 

heten om vattenbruk
- om att Sverige är världsledande i avel

av röding
- om att varannan fisk som äts i dag är

odlad 
- om att forskning beträffande olika

foder och råvaror till dessa pågår
- om att produktionsställena bör ligga

nära konsumenterna
och att det bör finnas närproducerad
röding i varje livsmedelsbutik. 
Efter dessa anföranden förklarade Sven-
Åke Draxten den nya anläggningen
invigd och kastade en full skopa fisk-
foder i en av dammarna allt medan trum-

Fiskodlingen, en pånyttfödd 100-åring! petaren blåste fanfar och fiskarna själva
skuttade i högan sky av glädje över det
oväntade mellanmålet.
Efter detta vidtog visning av fiskodling-
en. Verksamheten kommer i fortsättning-
en att vara inriktad på odling av röding,
framför allt till sättfisk för fritidsfiske.
Intressant var att se barnkammaren med
de 130 familjerna i sina bassänger. De
sattes ut vid samma tid i vår, men redan
nu kan man se tydliga skillnader i storlek
mellan de olika grupperna. Fiskarna
kommer att märkas under hösten och så
småningom kan det avgöras vilka grup-
per som passar bäst för avel. I större bas-
sänger simmar föräldragenerationerna
makligt omkring. Den röding som
huvudsakligen odlas är av typen ”Arctic
superior”, som härstammar från Horn-
avanröding. Avelsprogrammet ägs av
Vattenbrukscentrum Norr. 
Rödingen är en mycket värmekänslig
fisk. Redan vid 15-17 grader börjar läget
bli ansträngt. Därför kommer vatten-
intaget från Ansjön att förlängas med
500 meter nästa sommar. Slangen skall

läggas ut på isen i vinter och på våren får
den sjunka till botten där vattnet är
djupare och temperaturen lägre.
År 2012 skall 6000 - 8000 fiskar ur
avelsbesättningarna komma in i produk-
tionen. I kläckeriet, där det är tomt så här
års, planeras för utökad romproduktion.
Tanken är att odlarna i framtiden skall få
ägna sig åt matfiskproduktion och inte
behöva producera rom. En utbyggnad av
kläckeriet är nödvändig för att kunna
förverkliga dessa planer.
Dagen avslutades med intressanta semi-
narier angående forskning och utveck-
ling, romproduktion, turismfiske, odling
av lokala fiskstammar samt behov av
utbildning för alla som förhoppningsvis
kommer att behövas i den näring som
kallas ”vattenbruk”. 
Vet du att det inte längre finns något
som heter fiskmästarutbildning?
Men det kommer säkert.
Utbildningsplanering pågår.
Det var en optimistisk dag på
fiskodlingen. Lycka till i fortsättningen!

Runa Westman 

Sommaren i Västanede.
Och på det stora hela blev det en bra
sommar! Vi började med tunnbrödsbak-
skolan, 13-14/6, vi bakar bröd till
försäljning. 
Midsommarfirandet 19/6 i Västanede
blev en succé. Den största ändringen för
vår del var att vi flyttade kamsen till en
egen dag. Och trots det blev det ett
publikrekord! Vi väntade ut regnet och
kunde starta dans och lekar kring stång-
en, en halv timme senare än beräknat.
Sune Kvist och Bengt Rudander spelade
och vi sjöng och dansade. En härlig dag!
Pajfest med inlämnade pajer och kala-

sande på kvällen blev bra, men lite
publik.
Sommarcaféer har vi haft två stycken, 5
och 26/7. Ingen uppslutning från vare
sig bybor eller andra, ser ut som vi läg-
ger ner den verksamheten.
Kamsdagen den 1/8 blev också lyckad.
Över 100 gäster! Kallt väder med glada
människor!
Vi har haft en bra sommar i Västanede
Byförening. Vi har sensommarfesten
29/8 kl.13 kvar på vårt sommarpro-
gram. Vi ska sälja tunnbröd direkt från
ugnen.

Karin Göransson



Naturskyddsföreningen fyller 100 år!
Naturskyddsföreningen är en ideell
miljöorganisation som blir 100 år i år.
Det firas med en rad evenemang runt om
i landet i form av teaterförställningar,
naturguidningar och mycket annat. Här i
Jämtland uppmärksammas en rad natur-
reservat med klang och jubel och ett av
dem är det kommande skogsreservat vid
Reva*. Det blir guidning, tal och musik.  
För hundra år sedan var det några ensta-
ka entusiaster som startade Naturskydds-
föreningen. Ända från start var det
viktigt att skydda natur från omfattande
exploatering. Sverige blev samma år
1909 första land i Europa att bilda egna
Nationalparker. Även idag är det viktigt
att vi sparar värdefull natur. 
Initiativet till skydd har många gånger
kommit från föreningen. Skogar, fritt
forsande vatten och även hotade djur-
arter har räddats. Exemplen är många där
timmar av ideell kamp har lönat sig.
Tack vare många människors insatser i
Naturskyddsföreningen har havsörnen
och pilgrimsfalken överlevt överhäng-

ande hot om utrotning. Pilgrimsfalken
har därför blivit Naturskyddsföreningens
symbol. Pilgrimsfalken står också som
symbol för Bra miljöval, föreningens
egna miljömärkning, som verkar obero-
ende av kommersiella krafter.
I skogen hotas många arter även i dag.
Det är framförallt av två orsaker. För det
första, här i Jämtland, finns mycket lite
sparat nedanför fjällnäragränsen. För det
andra, i Sverige bedrivs i princip all
avverkning med trakthyggesbruk (vilket
innebär kalhuggning vid slutav-
verkning). Det orsakar en utarmning av
skogen. I de flesta länderna i Europa
överges nu trakthyggesbruket för skon-
sammare brukningsmetoder. I natur-
skogar, som varit opåverkade en längre
tid, finns en större variation. Det är ock-
så viktigt att spara värdefulla skogsom-
råden med lång kontinuitet (som aldrig
kalhuggits). Värdefulla skogsområden
som sparas blir en tillgång och en glädje
för många generationer framöver.
I modern tid har Naturskyddsföreningen

breddat sin verksamhet till fler ämnes-
områden. När Handla Miljövänligt blev
ett inslag i föreningen kom många fler
medlemmar att ansluta sig, främst då
kvinnorna. Idag är Naturskyddsfören-
ingen Sveriges största miljöorganisation
bestående av 180 000 medlemmar. Det
är många engagerade människor som
bidrar med sina kunskaper. Naturkänslan
är en viktig utgångspunkt och även hälsa
och global solidaritet. 
Internationella frågor är en stor del av
Naturskyddsföreningens verksamhet.
Klimat är ett annat stort ämne, i och med
klimatförändringarna. Hur vi handlar var
och en har en påverkan, även på andra
människor i andra delar av världen. Vad
vi gör spelar roll! 

Naturskyddsföreningen är uppdelad i
lokala kretsar. I Jämtlands län finns nio
kretsar i ett länsförbund. Jag skulle ön-
ska att det fanns, men för tillfället är det
ingen aktiv krets i Bräcke eller Ragunda.
Nu är engagemanget angelägnare än
någonsin. Om Du är intresserad och vill
vara med? Ta kontakt!

Maria Winger 
Skeknäset, Kälarne
Tel 0696-511 90
Mobil.0730-405926
maria.winger@naturskyddsforeningen.se

*Reva ligger på södra sidan av Indals-
älven. Sväng höger vid Hannesforsbron
mellan Ragunda och Bispgården. Åk c:a
12 km så är du framme vid Reva. 

Upplev naturen i Reva
Lördagen den 29/8
13.30 Kaffe – föreningen bjuder på kaffe
14.00 Tal - Åke Ljusberg, kommundir. i Ragunda

Guidning i Revabergets Naturreservatet
Carl-Johan Wikström

16.00 Försäljning av kolbullar
Musik & mingel – Bertil Westlund & Susan Reistad

16.30 Sägner från bygden – Sören Nilsson avslutar 
Skyltat från Hanneforsbron 

För mer information se http://ragunda.snf.se/ Välkommen!

SOMMAREN ÄR KORT
DET MESTA REGNAR
BORT.....
Men därute finns det tusen strålande
solar och dem har jag mött.
Dessa fantastiska människor som har
ställt upp i sommar.
Jag vill nämna några: 27 personer spela-
de i Näverdosan. Det var en upplevelse
att få umgås med dessa inspirerande och
duktiga  skådespelare i åldrarna 5-65 år.
På  konstkafé i Övsjö bygdegård träffa-
des konstnärer, hemvändare, fikasugna,
byssbor och turister och alla var lika
trevliga och allihopa hade soliga leen-
den. Allsångskvällen ska vi inte glömma.
Där trängdes och svettades och sjöngs
och löstes melodikryss så det stod här-
liga till. Stämningen var på topp. 
I Badhusparken har många besökare
vandrat runt och beundrat utsikten och

de roliga och vackra installationerna.
Kaffeservering och vänligt bemötande
har de ideellt arbetande krafterna svarat
för.
Skravletstigen har samlat en stor skara
soldyrkare som vandrat den natursköna
stigen som firade 10-års jubileum.
Som grädde på moset har en solstråle
skänkt en paviljong till Badhusparken
och karlarna i byn har arbetat ihärdigt
med att få den i ordning. 
MEN framförallt.  Tack till alla Ni un-
derbara personer som besökt våra akti-
viteter och glatt oss med Er närvaro. Det
finns så mycket att uppleva i våra små
byar och allting är så roligt att anordna
eftersom Ni ställer upp!
Ni ser att tusen strålande solar har beri-
kat oss denna sommar!
Kramar från Övsjö bygdegårdsförening

Berit Källström  


