
En tidning för Kälarnebygden årgång 6 nr 9
dec 2010

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Grannäset Restaurang & Kök.

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 

Bio
Dumma Mej (Sv Tal,
BT)
sön 12/12 kl 15 o 18:30

Julmusik
Pastoratskören
(Hällesjö-Håsjö-Stugun-
Borgvattnet-körerna)
Håsjö nya kyrka
ons 15/12 kl 19

Bio
Himlen är oskyldigt blå
(11 år)
sön 19/12 kl 18:30

Annandagsröding
Harsjön
sön 26/12 kl 9-14

Bio
Narnia: Kung Caspian
och skepper Gryningen
(11 år)
ons 29/12 kl 18:30

Hotell Söderbergz
Teater och mat
Hotell Östjemten
1,2,5,6,7,8/1 kl 19
Bokn 0696-40500

Bio
Cornelis (BT)
sön 2/1 kl 18:30

Premiärfiske
Kunsttjärn
lör 8/1 kl 9-14

Kälarnedagen
lör 29/5

KälarneNytt  kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se
Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

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 2011:

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

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

Vissångerskan Linda Rattfelt har sin hemvist i Kälarne, Jämtland.
Varje sommar, från mitten av maj till slutet av augusti bor hon i
Skattlösberg och ansvarar för Dan Anderssons minnesstuga Loussa-
stugan. Där är hon sjungande, spelande och berättande guide, anställd
av Skattlösbergs Bygdegille.
Ludika kommun skriver på sin hemsida så här om varför hon får
priset: ”Det är ett mycket hedervärt arbete som hon skött med bravur
i 13 år.”
Grattis, Linda!

Grattis Linda som har tilldelats Ludvika
kommuns kulturpris 2010

Det blir ingen Julmarknad i år! Västanede Byförening



Jimi Danieli utvidgar campingsäsongen
genom att erbjuda vintercamping.
Jimi har annonserat i Sundsvallsområdet
i höst och just nu finns det c:a 26 st hus-
vagnar uppställda för vintern. 
Många av dem som redaktörn träffar vid
sitt besök på Ånäset har tidigare haft sina
husvagnar uppställda i Härjedalsfjällen.
När man upptäckte möjligheterna att
vintercampa med nästan samma urval till
aktiviteter som i Härjedalen och avsevärt
mycket närmare så flyttade man sina
husvagnar till Ånäset istället.
Redaktörn tittar in hos Anders från Tim-
rå som som sitter i soffan sin förstuga.
Han är flitig fiskare och tillbringar
mycket tid vid Djuptjärn. Han påstår
också att han får fisk! Mellan fiskandet
gillar han att åka snöskoter. Han bor på
Ånäset varje helg och tidvis under
veckorna när arbetet tillåter. 
Miguel och Carina ansluter och berättar
att de delar Anders intressen. Camilla är
en f. d. tävlingspaddlare och är nu ung-

domstränare för paddlare. Hennes in-
tressen är kanske mer sommarbetonade.
Redaktörn tipsar om lämpliga kanotturer
i området, t ex från Lövudden ner till
Hällesjö. Den turen passar dock inte för
tävlingskanoter, en robust kanadensare
är att föredra.
Vid en annan uppställningsplats håller
ett par på att inreda sin förstuga i anslut-
ning till husvagnen. De har slädhundar
och bygger burar för sina hundar. De ser
fram emot slädturer med sina hundar den
kommande vintern.
De flesta av de 26 husvagnarna har nå-
gon form av förstuga och några har ock-
så pyntat med en liten gran. Vagnarna är
uppställda så att skidspåret ska kunna ha
samma sträckning som tidigare. Vinter-
camparna betalar per säsong. För detta
får man en anvisad uppställningsplats,
tillgång till servicebyggnad, bastu, vär-
mestuga för skoteroveraller samt det
nybyggda vindskyddet vid stranden med
eldstad.

Ånäset - Vintercamping Badtunnan och den vedeldade ångbastun
förbokas, precis som för alla som vill
hyra den för en skön och avkopplande
stund. Dessutom kommer Jimi att ha sin
restaurang öppen under helgerna i vinter,
och för de som vill unna sig en tre-rätters
middag är de välkomna att boka
antingen som en sittning eller som
catering.
Alla som redaktörn pratar med lovordar
”boendet” på Ånäset. Gästerna är en
blandad kompott av alla åldrar och ser
fram mot att kunna åka till Ånäset för att
koppla av från hemmiljön och att kunna
vara vinteraktiv: slalom, längdskidor,
snöskoter, fiske samt umgås med
likasinnade. Ett av paren berättar att de
första gångerna de åkte hit tog de med

sig maten från Sundsvall. Nu har de upp-
täckt att det finns en välsorterad ICA-
butik här så nu åker de hit utan mat och
handlar här istället. Kälarne Textil &
Inredning och Bilisten märker också av
att det finns fler invånare här under
helgerna. Jimi berättar att de senaste
helgerna har det bott c:a 70 personer på
Ånäset.
Avslutningsvis kan konstateras att
Ånäset nu har två säsonger: en
sommarsäsong som tidigare med bad-
plats och campingplats längst bort på
det öppna området och en vintersäsong
med campingplats nedanför service-
huset.

Redaktörn

Folktandvården Kälarne från den 1 januari 2011

Från 1 januari 2011 sker vissa förändringar av tandvården i Kälarne och i
Ragunda kommun.

I Kälarne kommer barn, ungdomar och äldre med intyg om nödvändig
tandvård erbjudas vård i samarbete med folktandvårdskliniken i
Hammarstrand.

Övriga patienter kommer att kallas enligt tidigare överenskommelse till kliniken
i Hammarstrand. Patienter kommer även att kunna erbjudas plats på Folktand-
vården i Bräcke eller om önskemål finns på Folktandvården Odensala i
Östersund.

Önskar du mer information kan du vända dig till klinikchef Elisabeth Wasell
0696-166 81 eller elisabeth.wasell@jll.se.

Se även kommande annonser i ÖP och LT samt www.jll.se

Välkommen till Folktandvården!
“den ledande aktören och det självklara valet för god munhälsa för alla
genom hela livet"



Ungdomschansen

Ungdomschansen  är ett Leaderprojekt
som hjälper ungdomar att skapa en
attraktivare hemmiljö. Vi ser ungdomar
som en tillgång och en kraft när det gäl-
ler entreprenörskap och utveckling.
Projektstöd kan beviljas med max 
15 000 kr och sökanden bidrar själv med
eget arbete. För att kunna driva ett
projekt skall det vara minst tre stycken
som delar samma idé och de skall vara
mellan 13 och 25 år. 
Vår projektledare, Susanne Persson,
finns alltid med för att stötta och bolla
idéer och sköter även mycket av de
"tyngre" kontakterna för att låta ung-
domarna fokusera på det som är viktigt;
att skapa förändring!
Fredagen den 26:e var Susanne  på besök
i Kälarne skola för att informera om
Ungdomschansen och samla in bra idéer.
Det visade sig att Kälarnes ungdomar
fullkomligt sprudlade och det kom fram
mängder av bra idéer som Susanne
lämnade ut ansökningshandlinar till.
Detta är väldigt roligt då det i regel
brukar gå åt 1-2 ansökningblanketter per
skola, i Kälarne försvann nästan 10!

Allt från spakvällar till danskurser kom
upp och förhoppningen är nu att dessa
idéer skall generera ansökningar snabbt
så ungdomarna har en chans att skapa
det de anser saknas på orten. 
Inga idéer är dåliga, bara de man aldrig
testar och har man aldrig provat vet man
ju aldrig hur det skulle ha slutat!
Är det någon som har fler idéer eller
kanske bara vill fråga Susanne något så
når ni henne på 072-245 51 91 eller via
hemsidan: www.ungdomschansen.se!

Eleverna i år 4-5, 6-7, 8-9 i Kälarne skola och år 7 från Bräcke
skola fick ta del av och delta i en timmes engelsk teater.
Teatergruppen har sitt säte i Tyskland men deltagarna kommer
från hela världen. Denna gång var det tre tjejer ifrån Skottland,
USA och England som besökte oss.
Heather, Tabea och Jo, som de hette, hade förmånen att få bo en
natt hos Felice Amrén/Josefine Söderberg-Andersson, Linnéa
Fredholm och Madelene Söderberg med familjer. Ett STORT TACK
till er för er gästfrihet och ert engagemang!
Engagemang var det minsann även i klassrummet när tjejerna
satte igång eleverna i olika rollspel. Det blev mycket skratt och
glädje förutom en massa engelska förstås! Bilder på dagens
aktiviteter finns att se i skolans rasthall.
Engelska kan man lära sig på många sätt, det här är ett.
Bräckes elever passade även på att simma i vår fina simhall och
gjorde studiebesök hos Octowood och på Vattenbrukscentrum
Norr (fd fiskodlingen). Även de var mycket nöjda med dagen i
Kälarne!
Eleverna fick beröm av the Covenant Players och som deras
fröken kan jag bara instämma: det är ett gäng härliga och
duktiga elever vi har!

Eva Kvist

COVENANT PLAYERS

En
engelsktalande

teatergrupp som
besökte vår skola
igen måndag den

15 nov. 

Grattis Amanda Lundin som vann 1:a pris i Ansjö
Skog & Markkonsults tävling under Kvällsöppet



Det är dessvärre sant. Christian Sundin
flyttar inom kort till Östersund och läm-
nar sitt uppdrag som redaktör för Kälar-
neNytt. Det var Christian själv som en
gång kläckte idén om att utge en tidning.
Företagarföreningen behövde nämligen
ett organ för att sprida kännedom om sin
verksamhet och Christian, som själv
hade egen datakonsultfirma, var villig att
ta på sig uppdraget som redaktör.
Ett annat viktigt skäl till detta var att han,
som själv hade växt upp i Kälarne och nu
återvänt,  gärna ville ge något tillbaka till
sin egen barndomsbygd.
Första numret utgavs  2005 och alltsedan
dess har den utkommit med ca nio num-
mer per år och en upplaga på 1000 ex.
Numera är det Kälarnebygdens koope-
rativa förening som står bakom ut-
givningen.
Tidningen delas ut i alla byar i ”gamla”
Kälarne kommundel samt i Dockmyr. I
Rotsjö delas den ut när det finns boende
där. 
Hur framställer Christian tidningen?
undrar säkert en del. 

Han planerar först innehållet och vilka
artiklar som ska vara med utifrån egna
eller andras idéer och pratar med olika
skrivare. Det är viktigt att ha pålitliga
skrivare som levererar i tid, säger han.
En stor del av artiklarna skriver han
också själv. Dessutom tillkommer ståen-
de inlägg som ”På gång” och annonser.
Somliga annonser inlämnas i färdigt
skick och andra designar han på egen
hand.
Därefter redigerar han allt material och

Redaktörn slutar

pusslar ihop tidningen på datorn. När allt
är klart återstår tryckningen. Den sköter
han också själv i  Ansjö Skog &
Markkonsults kontor. Utskriften tar c:a
tre timmar. Under den tiden hinner han
också vika c:a 500 ex. av tidningen. De
återstående viks nästa dag med hjälp av
ett gäng tjänstvilliga medhjälpare. 
Därefter ska tidningen distribueras. I
Kälarne och i de flesta byarna delas den
ut i brevlådorna och där så inte är möjligt
läggs den ut på någon central plats.
Byombuden och alla de andra medhjälp-
arna spelar en mycket viktig roll för
tidningens existens. Allt arbete för Käl-
arneNytt är givetvis ideellt och oavlönat. 
Tidningen är numera mycket uppskattad
och efterlängtad. Det har många vittnat
om, inte minst vad gäller nätupplagan,
som med tiden har fått en allt större läse-
krets, både i Sverige och i många andra
länder där tidningen funnit läsare, bl.a. i
Tyskland, Schweiz, Libyen, Luxemburg,
Ryssland och Italien. 

Ibland har kontakterna via nättidningen
lett till oväntade resultat, som när Chris-
tian en gång redogjorde för KälarneNytts
ekonomiska belägenhet. Genast ryckte
en Ansjöbo i förskingringen, Bengt Erik
Hedberg numera bosatt i Luxemburg, ut
till undsättning och skickade en summa
pengar till tryckkostnader. Även många
ortsbor, föreningar och företagare har
sponsrat tidningen genom åren. 
Christian har verkligen lyckats med sin
föresats att ge något tillbaka till sin
födelsebygd. Därför har han all anled-
ning att känna sig stolt när han nu ger sig
ut på nya äventyr tillsammans med Britt-
Inger. Men de lämnar oss inte helt.
Stugan på Ede ska vi ha kvar, säger han.
Christian är värd ett stort TACK för sina
initiativ och sitt oegennyttiga arbete med
KälarneNytt!
Men hur blir det med tidningen i fort-
sättningen? Ja, se det är en helt annan 
historia!

Runa Westman  

Tack!
När jag nu ger ut mitt sista nummer av KälarneNytt vill jag tacka
alla som hjälpt mig att göra detta möjligt. Det har varit många in-
blandade i produktionen, ett 30-tal personer har på olika sätt, ide-
ellt, bidragit till att vi kunnat producera, trycka, vika och distribu-
era KälarneNytt. Tack alla ni som 
- rapporterat om vad som händer i bygden
- bidragit med artiklar och notiser
- ställt upp med tryckeriresurser
- hjälpt till med vikningen
- delat ut KälarneNytt i brevlådorna i bygden
- genom sponsring gjort det ekonomiskt möjligt att producera
KälarneNytt.
Slutligen också ett stort tack till styrelsen för Kälarnebygdens
kooperativa förening som uppmuntrat mig och varit en ekonomisk
garant för produktionen.

Christian Sundin, redaktör

Ett stort tack till Sponsorsgruppen 
Karin Göransson, Anna-Karin Dahlqvist,
Mikael Lövgren, Simon Kellioniemi och

Erika Dahlqvist för allt jobb dom gör för
att få in pengar till klubbens verksamhet.

Styrelsen Kälarne IK

Norden Bio visar filmen Cornelis söndag 2/1 kl 18:30


