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Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Övsjö Bygdegårdsförening.

På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.
Bad
ungdom, familj
mån 17:00-19:30
motion
mån 19:30-21

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Komigång-gympa
Gymnastiksalen
tors kl 18:30 

Filmvisning
Erik Eriksson:Kolning 1
Bygdegåden Övsjö
tors 7/10 kl 19

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 10/10 kl 11

Bio
Salt (15 år)
sön 10/10 kl 18:30

Julmarknad?
Diskussionskväll
Östjemten
ons 13/10 kl 19

Halfland Folkmusik
Gastsjö Bygdegård
tors 14/10 kl 19

Gudstjänst
Barnkören
Håsjö nya kyrka
sön 17/10 kl 11

Bio
Toy Story 3 (7 år)
sön 17/10 kl 15 o 18:30

Fjärilseffekten
Musikalisk varité
Tossengård
tis 19/10 kl 19

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 24/10 kl 18

Andakt
Tallgläntan
tors 28/10 kl 10:30

Matdag
Tossengård
lör 30/10 kl 15

Filmvisning
Erik Eriksson:Kolning 2
Bygdegåden Övsjö
tors 7/10 kl 19

Gudstjänst
Ljungå kapell
lör 6/11 kl 11

Gudstjänst
Kören 
Håsjö nya kyrka
lör 6/11 kl 16

Gudstjänst
Kören
Hällesjö kyrka
lör 6/11 kl 18

Berättarafton
Gastsjö Bygdegård
sö 7/11 kl 18

Kälarnedagen
lör 21/5

Det har nu gått drygt ett år sedan fiskod-
lingen, eller Vattenbrukscentrum Norr
AB som är dess nuvarande namn, åter-
invigdes.
Torleif  Andersson, som är platschef,
berättar om fiskodling och annan verk-
samhet som pågår vid anläggningen.
- Vi levererar fisk som tidigare till fisk-
odlare, fiskevårdsområden och andra,
säger han.
En ny generation av rödingsyngel som
ska fungera bra vid kassodling har tagits
fram och man har fått pengar till avels-
programmet för att även kunna försörja
övrig näring med rom och yngel. Avels-
fisken kommer ursprungligen från Horn-
avan och släktskapet från 1986 finns
ännu kvar. I Kälarne ansvarar man för
den praktiska delen i avelsarbetet och
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, för
den vetenskapliga.
Krav som ställs på fisken är att den ska
se fin ut, vara motståndskraftig mot sjuk-
domar och smaka gott.
Intressanta försök med utfodringen på-
går just nu i Kälarne. Forskning på nya
foderråvaror är i dag högprioriterad. An-
vändningen av fett och protein till odlad
fisk från ”fiskad fisk” behöver minskas

för att förhindra den pågående utfisk-
ningen av världshaven.  Därför används
nu bl.a. zygomycetersvamp, odlad på
sulfitlut från pappersindustrin, som
inblandning i fiskfodret. Dessa svampar
är rika på protein och omega-3 fettsyror.
Även mjöl från musselodlingar samt
soja, majs och skräpfisk  blandas in. 
Foderföretagen strävar numera efter att
byta ut så mycket som möjligt i sina pro-
dukter utan att fiskens smak och kvalitet
därmed försämras. Fiskfodret som
används i Kälarne för närvarande
innehåller dessa nya beståndsdelar till
15-20 %.
Ett problem som ännu väntar på sin
lösning är vattentemperaturen i bassäng-
erna, som helst inte bör överstiga 15
grader. Vid den temperaturen tappar
avelsfisken aptiten och vid 18 grader blir
det rent av livsfarligt.
Förlängningen på 800 meter av vatten-
ledningen i Ansjön, ut dit där vattnet al-
drig blir varmare än 8–9 grader, har av
olika skäl inte kunnat genomföras än.
Förhoppningsvis ska ledningen läggas ut
under kommande vinter.  

forts nästa sida

Vattenbrukscentrum Norr AB

KälarneNytt  kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 8, utkommer den 10 nov.

Manusstopp: 3 nov.
Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Julmarknad?
När? Var? Hur? Om? 

Diskussionskväll på Östjemten onsd 13/10 kl 19. 
Alla intresserade välkomna!



forts från föreg sida
En annan nyhet för Kälarne är yrkeshög-
skoleutbildningen ”Odlarkörkort Fisk-
odling”, som startade tidigare i höst. Det
är en ettårig distansutbildning för dem
som är intresserade av att arbeta med
fiskodling, som anställd eller som egen
företagare. I denna första kurs deltar ett
20-tal elever.
Fyra undervisningsveckor, varav en re-
dan är avklarad, är förlagda till Kälarne.
De övriga blir vecka 43 i höst samt 2 och
23 under vårterminen. Dessa veckor
finns lärare på plats från bl.a. SLU, Sta-
tens Veterinärmedicinska Anstalt, Livs-
medelsverket, Oslo universitet och JiLU
(Jämtlands läns institut för landsbygds-
utveckling, som är utbildningsansvarig).
Utbildningen omfattar  grunderna för
odling, biologi, avel, produktionsteknik,

djurhälsa, foder, slakt, hygien, livsme-
del, miljöbelastning, ekonomi m.m. Som
synes en gedigen utbildning. 
Under mellantiden ska eleverna ha 16
praktikveckor samt på egen hand
inhämta den teoretiska delen, som är helt
internetbaserad. 
Möjligheterna till arbete efter utbild-
ningen anses vara mycket goda, då
intresset för fiskodling har ökat.
Till fiskodlingens fördel talar den tabell
som Torleif visar mig. Den säger följan-
de angående fodermängd i förhållande
till avkastning:
100 kg foder ger: 
65 kg laxkött
20 kg kycklingkött
13 kg griskött
Tänkvärt!

Runa Westman

2010-09-20

Kälarnebygdens kooperativa förening
Södervägen 1
840 64 Kälarne

Busslinje Kälarne - Holm

Hej och tack för ert brev, det har tyvärr dröjt med ett svar. Under tiden
har jag haft lite underhandskontakter med Västernorrlands läns trafik och
med Jämtlands läns landsting. Landstinget har betalningsansvar för
länsgränsöverskridande trafik.  

Trafiken Kälarne-Sundsvall lades ner av ekonomiska skäl för dryga 2 år
sedan i juni 2008. För resa Kälarne- Sundsvall hänvisas antigen till att
resa via Hammarstrand eller via Bräcke. Båda alternativen innebär långa
resor, med byten.

Jag har gjort en kalkyl på det förslag till trafik ni nämner. Att återinföra
trafiken under skoldagar skulle vara ganska enkelt. Tillägg av trafik
övrig tid ex vis sommarlov innebär ett större tillägg av trafik och
motsvarande kostnad. 

Just nu ligger frågan hos resp landsting för prövning! Jag återkommer
med besked hur det faller ut.

Länstrafiken i Jämtlandslän AB

Ruth Ericsson

Kälarnebygdens kooperativa förening har fått följande svar på sin
skrivelse till Länstrafiken (Se KälarneNytt Nr 6, aug 2010):

Redaktör sökes!
KälarneNytt behöver en ny redaktör. 

Är du intresserad av att ta över en för bygden stimulerande
uppgift?

Kontakta ordf Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller 
Christian Sundin, 0696-40 138 el 070-394 46 96 

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:
Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en
positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För
att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och  en årlig medlemsavgift.
Har Du betalt årets medlemsavgift?
Medlemsavgifter 2010:

Enskild Förening Företag
Insats (engångs-) 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

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



Vill du bli gympaledare eller känner du
någon som vill?

Gymnastikföreningen behöver fler ledare till gympapassen på
måndagar.
Vill du, man eller kvinna, bli en av dem?
Gymnastikföreningen bekostar utbildning och resor.
Hör av dig till Berit, 073-181 30 13, Marie, 070-575 03 88,
Kristina, 400 88, eller Margareta, 400 96.

David: 401 71, 070-641 38 15  Leif: 403 29, 070-333 38 14

Annika: 510 14, 070-290 53 58

KIK Alpina
Kallelse till höstträning

Torsdag 7/10 kl 17:30 - 19 på Ånäset.
Kom ombytta!

Alla mellan 6 & 16 år och som är medlem i
KIK är välkomna!

föreningen i huvudsak lever på med-
lemsavgifter lyckades vi lösa detta tack
vare sponsorer och bidrag från allmän-
heten. Vi har också medverkat i julmark-
naden, vi har målat om viadukten och vi
startade om Kälarnedagen i våras.
Hur ser föreningens närmaste planer
ut?
Vi jobbar tillsammans med handlarna för
årets julmarknad och vi planerar att
ordna en Kälarnedag i vår. Vår Leader-
projektledare, Viktoria Eriksson, stöttar
och hjälper föreningar och företag i sina
planer för utveckling  och tillsammans

med henne, skolan och kommunen be-
arbetas planerna att bygga en aktivitets-
park på Fällströmska tomten.
Och vad säger du till alla som säger
sig inte ha tid att engagera sig?
Det handlar om att prioritera! Ju fler vi
är som engagerar oss ju mer hinner och
orkar vi med. Och ju lättare blir det för
var och en.
Vad gör du när du nån gång har tid
att koppla av?
Jag gillar att läsa, helst historia. Att läsa
är ett sätt för mig att varva ned.

Redaktörn

Michael Löfgren har varit ordförande för
Kälarnebygdens kooperativa förening i
snart  4 år. 
Sin dagliga gärning har han som pro-
duktionschef på Rundvirke Pools vid
deras fabrik på Vackernäset, i dagligt tal
kallat Stolpen.
Förutom dessa uppdrag är han kassör i
kooperativet Lek och Bus i Västanede
och är engagerad i KIK:s sponsorgrupp.
Han bor med sin familj, sambo och 3
barn, ett stenkast från Ansjön.
Hur hinner du med allt?
Jag har lärt mig att prioritera.  När jag
var 25 år fick jag jobbet som platschef på
stolpfabriken i Söderhamn.  Där kunde
arbetsdagen bestå av så olika uppgifter
som att lösa tekniska problem, ta beslut i
produktionsfrågor eller boka resor och
hotell, såväl åt mig själv som åt kunder
som kom på besök. Då var det viktigt av
vara strukturerad och effektiv, kunna
fatta snabba beslut. Jag gör attgöra-listor
på jobbet. Jag har också haft turen att få
arbeta under duktiga chefer.
Du reser väl en hel del?
Jag reser för jobbet i genomsnitt 1-2
dagar/vecka. Jag åker på kundbesök, be-
söker huvudkontoret i Ludvika och
deltar i möten med branschorganisation-
en.
Varför har du engagerat dig i Kälar-
nebygdens kooperativa förening?
I Ljusdal, där jag växte upp, fanns det ett
stort engagemang för bygden. Man hade
många gemnesamma aktiviteter, bland 

annat  röjardagar på egen gård och på
allmänna platser varje vår inför maj-
brasan. Kort sagt, man brydde sig!
När jag flyttade hit till Kälarne fann jag
att det saknades engagemang för bygden
och det var svårt att få folk  att ställa upp.
KIK, där jag var ordförande en  period,
hade svårt att rekrytera ledare. Därför
vill jag bidra med vad jag kan för att öka
engagemanget. Det finns så många sätt
att engagera sig. Man kan ge föreningen
tips om vad som kan göras för att
utveckla bygden, man kan erbjuda sig att
ställa upp och jobba frivilligt och, inte
minst, man kan stötta föreningen genom
att bli medlem. 
Vad har föreningen åstadkommit
hittills?
Det som kanske märkts mest är att vi
löste in Fällströms fastighet mittemot
Röda skolan och rev huset. Eftersom

Ställer upp för bygden!



Håsjö nya kyrka 100 år.

2011 fyller Håsjö nya kyrka 100 år och kyrkorådet i
Hällesjö-Håsjö församling har därför beslutat att
uppmärksamma 100-åringen. 

Kyrkorådet har utsett en arbetsgrupp bestående av Monica
Ljungberg, Karin Kvist och Oddbjörn Ericsson att ansvara
för en utställning om kyrkan sommaren 2011.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som
har bilder eller annat material som har att göra med
Håsjö nya kyrka. Det kan vara bröllopsfoton, bilder från
skolavslutningar, konfirmationer och konfirmationsjubileer,
bilder tagna utanför eller inne i kyrkan, tidningsartiklar,
berättelser, etc. Om du har något som du vill låna ut eller
låta oss kopiera så hör av dig till någon av oss.

Monica Ljungberg, 407 77
Karin Kvist, 405 39
Oddbjörn Ericsson, 610 26

Pubafton 16/10
Obbes från Bräcke spelar - Gratis entré

18 år efter kl 21
Buffé kl 17-20 

Tony Öjenbrandt är tillbaka & gästkockar & tillagar kvällens buffé.
Tony har bl a erfarenhet som kock på Fredsgatan 12 och köksmästare

på Vesterby.



Hervor och Hildur, två paranta Kälar-
nedamer, vigde in nygamla lokaler på
valdagen i Kälarne bibliotek. Nu finns
där ett rum med datorer och skanner
för studier, bildning och intresse, samt
ett café där du själv lagar ditt kaffe
eller te.
På valdagen i Kälarne var det ruschigt
och roligt när Hervor susande in på bib-
lioteket och hälsade alla besökare väl-
komna. Hon såg till att allt gick ordent-
ligt till, genom att alla fick små röda
namnlappar, men inte alltid med rätt
namn på. Hervor introducerade biblio-
teksdansen, som bibliotekarien också
fick tråda. Dansen var mycket fyrkantig
och med många rader. 
Men varför kommer inte Hildur?
Jo, nu kommer hon äntligen instormande
med en lingonplockare full av lingonris.
Hon vill inte alls vara här och viga in.
Hon har bara två timmar på sig nu på
valdagen att plocka lingon, eftersom
jaktlaget har tagit en paus i jagandet för
att fara in till Kälarne och rösta.
Damerna lyckas efter mycket letande i
Hervors väska till slut hitta en sax. Men
den kommer inte till någon nytta. De har
ju trasslat in sig så till den milda grad i
de vackra blågula sidenbanden att
knuten far upp av sig själv.
Rummet med alla datorer tar damerna
med storm. De lyckas finna ut att dator-
erna intill ena väggen innehåller otroligt 

många bilder av unga vackra män.  Vi får
också se dem. De lyckas däremot inte
locka männen som deltar i invigningen
att testa om det finns vackra kvinnor på
de andra datorerna. Hur det nu är med
det, får vi inte reda på. 
Därefter kastar damerna sig över det du-
kade fikabordet och meddelar att nu
tänker de inte viga in mer.
Ja, så kan det gå till i våra mer glesa del-
ar av länet, när glädjen och framtidstron
är på topp.

Loulou

Viga in på valdagen!?

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


