
En tidning för Kälarnebygden årgång 6 nr 6
aug 2010

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av “Släkten Frändén i Tallbacka”.

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

Vallaloppan
Håsjö
t o m 29/8 kl 10-18

Bingo
Gastsjö bygdegård
ons kl 18:45

Byklassikern
Albacken
Jogga barn kl 10:30
Jogga vuxna kl 11
Pizzahak kl 17
lör 28/8 

Matdag
Tossengård
lör 28/8 kl 15

KälarneNytt  kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 7, utkommer den 6 okt.

Manusstopp: 29 sep.
Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

För att göra Kälarne mer attraktivt att bo
och verka i samt göra mer för synin-
trycket av Kälarne har denna ide om en
aktivitetspark framkommit. Idén är lite
hämtad från Bispgården aktivitetspark.
I Kälarne finns ingen liknande samlings-
punkt eller park där unga kan umgås och
aktiveras. 
Kälarnebygdens kooperativa förening
(KKF) äger sedan några år Fällströms
tomt, en tomt centralt belägen mitt i sam-
hället (Västanede 3:51). Förslagen om
vad föreningen bör göra med tomten har
varit många men det mest genomgående
har varit ”något för ungdomarna” och
ideerna cykelcrossbana, skateboardpark,
lekplats m m är mest framträdande.
Tanken är alltså att bygga en aktivitets-
park på KKF:s fastighet samt på grann-
fastigheten, Västanede 3:78 (ägs av
Bräcke kommun). KKF har fått ett munt-
ligt ja till ett nyttjanderättsavtal av den
fastighet som ägs av kommunen. Detta
projekt tycker föreningen passar bra in
som ett Leaderprojekt med flera klara
intressenter: Kälarnebygdens koopera-
tiva förening, Bräcke kommun, skolan
och UG (ungdomsgården).

De två fastigheterna utgör tillsammans
ett ca 4.600 kvm stort område. I detta
område kan man utöva ett flertal aktivi-
teter. Cyckelcrossbanan är prioritet 1
eftersom det är det mest framträdande
önskemålet från samhällets ungdomar.
Elever från skolan har också ritat på
några olika förslag med en liten lekpark,
en skateboardpark och en beachvolley-
plan tillsammans med lite grönytor,
gångvägar och parkbänkar.
Man kan tänka sig att göra detta i två
etapper om projektet känns för stort att ta
på en gång där man första året gör klart
cyckelcrossbanan, lekparken samt gång-
vägar, grönytor och några parkbänkar.
År 2 kan man färdigställa en mindre
skateboardpark, beachvolleyplan   m m.
Hur går vi vidare ?
Sonderingar ska göras med kommunen
om de är intresserade samt med Leaders
verksamhetsledare Björn Nordling för
att se om detta kan vara ett lämpligt
Leaderprojekt.
UG (ungdomsgården) har hört av sig till
föreningen och är beredd att gå in med
lite pengar. Skolans lärare har visat in-
tresse bl a genom att engagera eleverna i 

forts nästa sida

Aktivitetspark - ett första Leaderprojekt?

Grålle köpes !
Ferguson `Grålle`, nyskick eller renoveringsobjekt, allt av
intresse.  Även gamla redskap till `Grålle`. 
Mobil: 070-851 06 15, E-mail: Harranders@yahoo.se

Kälarne IK har haft fotbollsskola för dom yngre. Det var 30 st barn som
deltog. Styrelsen vill tacka ledarna Erika Andersson, Andrea Wiksten,

Dennis Backlund, Joel Eriksson, Towe Sandelin, Jens Amrén och Johan
Backlund för 3 roliga dagar. Även ett stort tack till alla föräldrar som

serverade lunchen och Lotten Sandelin som hållit i det hela.

Höstens fotbollsmatcher på Ånäset för
Pojkar 14:

tors 19/8 kl 19:  KIK - Strömsund
lör 4/9 kl 15: KIK - Föllinge
lör 25/9 kl 13: KIK - Frösön

Kom och heja! Vi säljer fika o korv.

Det blev Marlene Siden från Anundgård, Liden som vann det vedlotteri
som eleverna i åk6 på skolan i Kälarne har haft. 
Tack Erland Jonsson som huggit veden samt Sven som kört fram. 



Foto: Anders Frändén
Bussen Kälarne - Sundsvall 1928.
Chaufför: Svenn Andersson, Vike

forts från föregående sida
utformningen av cykelcrossbanan och
detta intresse kan byggas på med en
utformning av hela aktivitetsparken.
Om ovanstående intressenter är positiva
bör förslagsvis en liten projektgrupp ska-
pas för att närmare jobba med frågan
under hösten. Projektgruppen bör bestå
av representanter från  föreningen, kom-
munen, skolan samt en projektledare. 
Förslag på utformning tas fram tillsam-
mans med skolans elever samt kost-
nadsberäknas.

Vid årsskiftet bör det mesta vara klart för
att lämna in en ansökan om ett
Leaderprojeket samt ha som mål att bör-
ja anlägga parken under sommaren 2011.
En arbetsgrupp av frivilliga anlägg-
ningsarbetare som hjälper till kan nog
föreningen sätta ihop.

Kälarne 2010-08-03

Michael Löfgren
Ordf. Kälarnebygdens kooperativa
förening.

På uppdrag av årsstämman har styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa förening
gemon sin ordförande skickat följande skrivelse:

Kälarne 2010-07-04

Styrelsen för Länstrafiken i Jämtland AB

Bräcke Kommun

Busslinje Kälarne – Holm (Sundsvall)
På uppdrag av styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa förening, ekonomisk
förening skriver jag några tankar och frågor till Er angående den sedan några år
nedlagda bussturen Kälarne-Sundsvall.
Kälarnebygdens kooperativa förening arbetar för att göra Kälarnebygden mer
attraktiv att bo och verka i. Flera medlemmar, bybor samt sommarstugeägare har
hört av sig angående den nedlagda bussturen Kälarne- Sundsvall. I dagsläget finns
förbindelser med Kälarne till de större samhällena men inte Sundsvall. Skall man
åka till Bräcke byter man buss i Nyhem, skall man till Östersund byter man buss i
Stugun. Man kan förvisso ta sig till Sundsvall via Hammarstrand men det är en
mycket tidsödande resa.
Vårt förslag är enkelt, lägg in en tur på morgonen från Kälarne som är anpassad till
en buss från Holm till Sundsvall samt gör om samma sak på kvällen. 
Vi anser att det är av vikt att börja trafikera Kälarne – Sundsvall igen, det bor en
hel del folk efter denna väg (Sörbygden och Hällesjö bl.a.) och dessa är numera
tämligen isolerade och kan inte ta sig till Sundsvall på annat sätt än med egen bil.

Sundsvallsbussen

Vidare anser vi att Ni har en skyldighet att upprätthålla någon form av kommunika-
tion även för denna del av landsbygden som man får intrycket av att Ni glömt bort.
Vi riktar detta brev till både styrelsen för Länstrafiken i Jämtland AB samt Bräcke
Kommun.
Vår fråga är enkel, anser Ni att det finns en möjlighet att upprätta en busstur enligt
ovan, om inte, av vilka skäl?
Vi kommer att publicera detta brev samt Ert svar i ”KälarneNytt”, den lokala
tidningen som ges ut till drygt 1000 hushåll i och runt Kälarnebygden.

Vi hoppas att Ni inser vikten av att upprätta denna förbindelse igen för alla oss som
bor i denna del av kommunen.

Med vänliga hälsningar

Michael Löfgren
Ordf.
Telnr, 070-66 65 674.

michael.lofgren@poles.se



”Det ska vara lätt att ta in veden!” Så
tänkte Annakarin beträffande de föremål
hon bestämt sig för att framställa som
examensarbete vid industridesignutbild-
ningen i Sundsvall 2008.
Hon anser att bruksföremål förutom att
vara funktionella även ska vara vackra.
Alltså konstruerade hon en uppsättning
attiraljer för enkel vedhantering bestå-
ende av hämtare, vedförvaring, innevagn
och utevagn som samtliga uppfyller de
nämnda kraven. 
Samtidigt tog hon också fram bokstöd,
gnistgaller och väggdekorationer, allt i
smakfull design med fågelmotiv. Dessa
föremål ställde hon ut på Expo Norr tidi-
gare i sommar. 
Annakarin började sin konstnärliga bana
tidigt i livet. Så länge hon kan minnas
har hon älskat att rita. Från början blev
det mest hästar och älgar. Pappas älgjakt
inspirerade henne. Även i skolan
uppmuntrades hennes speciella talanger. 
Annakarin tror dock att alla människor

kan lära sig rita och måla. Det har hon
sett många bevis på, inte minst under
sina resor i Indonesien, där hon träffat
många skickliga konstnärer. Det verkar
som om varje by där har sin egen speci-
alitet. Någon kan göra träskulpturer, an-
dra målar porträtt eller tecknar och målar
på annat sätt. Hon tror att deras skola har
värderat sådan kunskap högt, vilket
också gett resultat. 
Annakarin föddes på Alnön. När hon var
10 år flyttade familjen till Vietnam, där
pappan fick arbete vid uppbyggnaden av
pappersbruket i Bai Bang, ett stort sven-
skt  biståndsprojekt. Allt familjen fick ta
med sig vid flytten var en kubikmeter
tillhörigheter, varför det mesta av boha-
get avyttrades eller magasinerades.
Under de två åren i Vietnam gick Anna-
karin i svensk skolklass. När de återvän-
de hem bosatte sig familjen i Fagervik.
Efter gymnasiet fortsatte hon sin utbild-
ning vid konstskolan i Sundsvall.
Föräldrarna flyttade senare till Ströms-
näs, där även Annakarin har ett hus. 
Numera har hon sitt hem och sin ateljé
högt uppe i Gastsjöbyn.
För 13 år sedan startade hon firman
”AKW Illustration”. Därefter har hon
haft en mängd intressanta uppdrag, ofta
med djur och natur som motiv, bl.a.
nämner hon SCA:s almanacka ”Läm-
ningar från flydda dagar”. Den är jag
fortfarande stolt över, säger hon. Första
arbetet åt Svenska Turistföreningen gjor-
de hon till årsboken ”1999 Jämtland”,
där hon illustrerade kapitlen ”Från
stenålder till kristnande” och ”Jämten
och hästen”. I Skogsstyrelsens  stora
bokverk i två band ”Svenskarna och

skogen” samt Lars Kardells bok ”Tagel”
finns Annakarins bilder. I höst reser hon
till Halland, där hon ska förbereda sitt
arbete med bokverket ”Ljungheden” av
samme författare.
Trots alla sina uppdrag ute i stora värld-
en tar hon gärna på sig större och mindre
arbeten hemma i vår bygd. Hon nämner
bl.a. skriften om Nyhems kyrka. När
boken ”Gastsjön” utkom 2008 hade
redaktionskommittén nöjet att få både
hennes vackra akvarell med de gamla
husen på gården som omslagsbild samt
illustrationer till olika texter i boken. 
Akvarell och blyerts är de tekniker hon
oftast använder sig av, men hon har ock-
så målat i olja. Roligast är det ändå att
jobba tredimensionellt med lera eller trä,
säger hon.
Nytillverkade Jämtlandsskåp, förfärdig-
ade av snickaren Martin Magnusson i
Gimdalen, målar hon också. Just nu har
hon två skåp på gång. Hon målar dem i
traditionell stil, men blommor och andra
mönster på luckor och lådor gör hon till

viss del enligt kundernas önskemål. Skå-
pen blir  mycket vackra.
Som om inte alla dessa konstnärliga
uppdrag vore nog arbetar hon periodvis
som lärare vid Sundsvalls konstskola,
där hon själv var elev en gång. 
Jag längtar efter att få sitta ute i naturen
och måla, säger hon, men det hinner jag
sällan med nu för tiden.
Måtte hon få tid för det, tänker jag, som
har fått förmånen att se mycket av hen-
nes måleri. Allra mest beundrar jag akva-
rellerna, de ljusa och känsliga. Det står
som ett skimmer omkring dem. Hur kan
man få resterna av en gammal hässja på
Storflon att stråla av poesi?
Annakarin kan det.

Runa Westman  

Annakarins ”vedprodukter” kan ses på
http://www.akw.se . 
Illustrationer finns på
http://medlem.illustratorcentrum.se/WE
NANN/

Annakarin Wennerberg - 
mångkunnig konstnär i Gastsjön



Boka ett kostnadsfritt hembesök 

Vågar du byta fönster utan att fråga Wisy?

Svensktillverkade fönster från Sveriges 
ledande fönsterleverantör 

Nya fönster 
monterat och klart!

Curt Forslund: tel 063 -77 87 70,  curt.forslund@ft.wisy.se

Kontakta din lokala fönsterinstallatör:

Hoppas Ni haft en härlig sommar som
fött många nya idéer om olika utveck-
lingsprojekt.
Som jag berättat tidigare är jag projekt-
ledare för Leaderprojektet  ”Utveckling
av Kälarnebygden” som har för avsikt
stötta lokala företag,  föreningar och
privatpersoner, i att själva starta upp och
genomföra ett utvecklingsprojekt.
Vad är då ett Utvecklingsprojekt?
Det är något som Du tillsammans med
några i t ex. en förening tycker behöver
göras. Något för ungdomarna i byn, en
samligspunkt för byborna, ett smultron-
ställe som behöver röjas upp mm. Det

viktigaste kriteriet är att det är flera som
samarbetar och att det gynnar många.
Min uppgift i projektet är att vara ert
bollplank och hjälpreda i uppstarten.
Känner Du att detta är intressant och
något du vill veta mer kring? Ring mig
så bestämmer vi en träff där vi helt för-
utsättningslöst pratar kring dina eller
föreningens idéer.
Tveka inte att höra av Er!
Mig når ni på: 073-803 82 37 eller
viktoria@modestakonsult.se
Ha en fortsatt fin sommar!

Viktoria Eriksson, projektledare

Leaderinfo

Hus till salu!
Norrvägen 12
Vi flyttar till lägenhet.

Huset: 130 m2, 6 rum o kök, källare
Gäststuga: 40 m2, 1 rum o kök samt badrum med
bubbelbadkar
Tomt: 5.700 m2
Driftskostnader (el, värme, va, försäkr):3.000 kr/mån
Intresserad? Ring 070-394 46 96.

Aqua Lake
Kälarnebygdens kooperativa förening har i skrivelse till Vägverket
påtalat problemen med “sjöarna” mitt för Kjelle Mix på Södervägen.
Föreningen har ännu inte fått något svar från Vägverket.


