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En tidning för Kälarnebygden     årgång 7 nr 6  

                                                            nov 2011                   

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

Elisabeth och Erland Jonsson 

Den nya styrelsen för Håsjö sportklubb och 

hembygdsförening har under året satsat på  
aktiviteter i Håsjögården varje månad. Inte 

mindre är 350 personer har deltagit i aktivite-
terna sedan påsk och detta trots att pimpel-

tävlingen fick ställas in på grund av isförhål-

landena. Soppmiddagen den 22 oktober locka-
de 65 personer! Mer information om våra  

aktiviteter finns på vår hemsida 
www.hasjogarden.se. 

Ett tioårigt hyresavtal för Håsjögården har 
tecknats med församlingen, med ett fastställt 

pris för köp när som helst under hyres-
perioden. Föreningen är enligt avtalet ansvarig 

för samtliga kostnader för drift och underhåll 

av gården. Driftkostnaderna för  uppvärmning-
en med direktverkande el har varit cirka  

50 000 kr/år. För att sänka kostnaderna  har 
beslut tagits om att via en insamling försöka få 

in kapital för att kunna installera bergvärme. 
Den beräknade besparingen för el kommer att 

bli cirka 30 000 kr/år! 

När den gamla prästgården byggdes om till 

församlingshem år 1947 samlades cirka 

11 000 kr in via frivilliga bidrag vilket mot-
svarar cirka 200 000 kr i dagens penningvärde. 

Målet har varit att samla in minst samma  
summa nu och resultatet efter två månader är 

mycket positivt, nästan 180 000 kr!  En stor 

del av gåvorna har kommit från före detta  

Håsjöbor. Vi tackar för alla bidrag! 

Insamlingen fortsätter och alla bidrag är fort-
farande välkomna, då totalkostnaden för  

 

bergvärmen kommer att bli cirka 350 000 kr! 

Vi har fått löften om gåvor i form av timmer 
från några skogsägare, flera jaktlag i byn  

kommer att skänka köttet från en älg och de 
utmanar övriga jaktlag i byn att göra detsam-

ma. Det blir spännande att se vilket jaktlag 

som kommer att bidra med den tyngsta älgen! 
Styrelsen har nu beslutat att dra igång installa-

tionen av bergvärme och räknar med att  
arbetet ska vara klart före jul. 

Vandrarhemsverksamheten i gården har  
utökats och även uthyrningen för fester,  

sammanträden, studiecirklar, bridgekvällar 
mm. Bokning av lokaler görs via Berit  

Backlund telefon 0696-511 45 eller  

072-221 52 00 eller via e-post  
berit.backlund@telia.com.  

Bakstugan som används för tunnbrödsbak 
kommer att rustas upp och planen är att den 

ska vara klar före årsskiftet. Bokning görs hos 
Ingrid Löfstedt telefon 0696-511 11 eller  

070-537 67 16. Pris endast 100 kr/bakdag för 

medlemmar i föreningen. 

Vårt nya informationsblad ”Håsjönytt” har 

kommit ut med två nummer i år. Det senaste 
numret finns på vår hemsida. 

Vi lovar ett program med nya spännande  
aktiviteter under det kommande året bland  

annat med flera friluftsaktiviteter. Håll ögonen 

öppna på vad som annonseras i KälarneNytt,   

Håsjönytt och på vår hemsida. 

 

Göran Anderholm 

FULL FART I HÅSJÖ! 
  

mailto:berit.backlund@telia.com


2 

Berit Källström bor i Kälarne 

och är en helt vanlig pensio-

när, det är i alla fall vad folk i 

allmänhet tror. Men nu ska 

jag berätta om den mer okän-

da sidan av Berit Källström. 

 

Hon föddes den 16 december 1944 

som Berit Kristina Lindström i  

Västerövsjö. Då var hennes far militär 

och bevakade gränserna i Sverige och 

kom bara hem på permission någon 

gång ibland. Trots Västerövsjös fina 

landskap så har hon bott nästan hela sitt 

liv i Östersund och i Hammarstrand. Just 

nu bor hon i Kälarne och håller  

gärna på med handarbeten. Läsa och 

lösa korsord är också roligt, tycker hon.  

 

Jag frågar vad hennes bästa egen-

skaper är och utan att tveka säger hon 

-Min humor! Men jag kan också vara 

väldigt långsur, så blir jag sur på någon 

eller något så sitter det i ett bra tag,  

säger hon och skrattar. Hennes barnbarn 

och teatern har varit, och är fortfarande 

stora delar av hennes liv. Men det finns 

en sak som gör henne väldigt upprörd. 

Oskyldigt anklagande. 

 

Teatern har som sagt varit en stor del 

av hennes liv och när hon var liten hade 

de godtemplareloge i Övsjö och då spe-

lade de och hennes första teaterminne 

var just en julföreställning då hon var en 

tomte. Men detta intresse stannade av en 

stund och hon tänkte inte på någon teater 

alls förrän hon flyttade från Östersund 

till Övsjö, år 1990, då hon började tänka 

på en revy. Så hon började skriva olika 

revynummer, sketcher och sånger och så 

ringde hon några som hon tyckte kunde 

passa i en revy och satte igång och spe-

lade revyer i hela 4 år! 

 

En midsommarnattsdröm 

är en känd teater som Berit var med i. 

Där spelade hon tillsammans med bland 

andra Sven Wollter och Kim Andersson. 

-Min favoritroll är att vara en tokig   

gammal käring, säger hon och skrattar, 

för det är väl det som passar bäst! 

Att ha för stora roller undviker hon    

gärna. Men manus-skrivning är nog  

hennes grej. 

-Jag har skrivit jättemånga manus, säger 

hon, bland annat bygdespelet              

Näverdosan. Jag frågar om det var roligt 

 

Foto: Ulf Svedjeland 
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att spela teater med Sven Wollter efter-

som han är en idol till mig, och det var 

jättekul, och väldigt lärorikt tycker hon. 

Sen var det också roligt att vara med i en 

sådan stor grupp och spela och eftersom 

de var så duktiga så kände hon att hon 

inte behövde ta något stort ansvar. Berit 

visste att de grejade det och även om 

hennes roll inte var den största så är hon 

idag väldigt tacksam för att hon fick 

vara med och för att hon inte behövde ha 

något ansvar för att det såldes biljetter 

eller något sånt. Att bestämma vad det 

bästa var är inte någon lätt uppgift, med 

tanke på kvaliteten på pjäsen, men till 

slut kommer hon på vad det bästa var. Jo 

att publiken var så nöjd, det är alltid ro-

ligt. Och är man åskådare på den teatern 

så är det en väldig upplevelse tycker Be-

rit själv. 

 

En fråga jag ställde var vad hennes  

favoritmat var. 

-Hmm, det är nog paltbröd med fläsk, 

det är ju gott, säger hon efter en stunds 

eftertanke. 

Vad är det äckligaste du ätit? 

-Fiskbullar! svarar hon snabbt, helt klart 

fiskbullar. 

 

Detta lilla avsnitt av världen och  

Näverdosan är de böcker som jag har 

känt till men hon har också varit delaktig 

i två till: Dansminnen och Livstycken. I 

Livstycken är det 43 kvinnor som har 

skrivit olika berättelser. Och i Dansmin-

nen handlar det om just dansminnen. 

Men den senaste boken Detta lilla  

avsnitt av världen handlar om glesbyg-

den och jag frågade hur hon kom på att  

skriva en bok om just glesbygden.            

Anledningen var ju den att glesbygden 

ligger henne varmt om hjärtat, och efter-

som hon är född i glesbygden minskade 

ju inte intresset av det precis. Hon ville 

skriva om vad som kan hända här ute 

och till slut så blev det så många som 

hjälpt till med händelserna, så hon börja-

de tänka att det här blev som en bok. Så 

hon började fundera på att ge ut boken. 

Hon letade och till slut så lyckades hon 

få tag i ett förlag i Östersund som ville 

ge ut boken. Och nu har hon varit i sex 

bibliotek och presenterat boken så, 

- Det rullar på, säger hon. 

Jag frågar om hon är nöjd med sina 

böcker och Berit känner att det kunde 

varit bättre, men nu är det gjort och hon 

är nöjd. Och eftersom Berit läser så 

mycket så var min fråga om vilken som 

är hennes favoritförfattare ganska svår. 

Men Joyce Carol Oates läser hon  

mycket av. 

Hennes tidigare jobb har varit på bank i 

30 år, både i Hammarstrand och i Öster-

sund. När hon flyttade tillbaka till Övsjö 

så arbetade hon på kommunen och till 

sist har hon jobbat på Aktsam i Ham-

marstrand. Men nu har hon lämnat både 

bank och kommunen bakom sig och är 

pensionär och lever tillsammans med sin 

man Bernt. Och det tycker hon förstås är 

jätteskönt. 

 

Reporter 

Hans Kvist 

Elev i åk 8  

Kälarne skola 

 
hans.kvist@zonline.se 

070-330 48 02 

 

 

 

 

 

 

Berits senaste bok 

Foto: Hans Kvist 

mailto:hans.kvist@zonline.se
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Albackens jakt och fiske, ett företag med visioner.  
År 1990 byggdes, som många säkert 

känner till, en friskvårdsanläggning i  

Albacken, för att hedra Gunder Hägg 

och hans idrottsprestationer. Men efter 

några år lades verksamheten ner och an-

läggningen arrenderades ut. I ett och ett 

halvt år arrenderade Sigvard Karlsson 

med familj anläggningen, och sedan stod 

det tomt ungefär två år. När ägarna se-

dan började prata om rivning av huvud-

byggnaden samt försäljning och bort-

forsling av campingstugorna reagerade 

Sigvard och inledde förhandlingar med 

ägarna. 

Så småningom hade man bestämt sig, 

och Sigvard sammanfattar beslutet på 

sitt speciella sätt: Den första september 

1997 satte jag mig på tåget och for till 

Stockholm och gjorde affär - och jag 

hann hem till kvällen! 

Så bildades Albackens jakt och fiske 

och det spännande arbetet med att bygga 

upp en väl fungerande turistanläggning 

började. 

Huvudbyggnaden med kök, matsal, säll-

skapsutrymmen, konferensrum m.m. 

fanns till förfogande. Dessutom nio tim-

rade stugor i mycket gott skick. Dock 

gällde det att bevara en del av verksam-

heten, men också att tänka nytt. Jakt och 

fiske blev då tyngden i verksamheten. 

Ute i Europa är man fascinerade både av  

jakt och fiske, men också av den natur, 

som erbjuder rika tillfällen till rekrea-

tion. Läget är ju det bästa tänkbara, där 

de flesta naturupplevelser så att säga 

finns på armlängds avstånd. Främst är 

det för tillfället gäster från Frankrike och 

Tjeckien som åker till Albacken för fis-

kets skull. I Frankrike är gädda mycket 

populär. Öring, röding och regnbåge 

finns också i vattendragen som företaget 

arrenderar. För att tillgodose efterfrågan 

sätter man regelbundet ut fisk, från  

Kälarne fiskodling. 

Hjortjakten var under många år en viktig 

del i verksamheten, men i och med att 

det byggs vindkraftverk på skogen har 

man fått tänka om, efter förhandlingar 

fått tillgång till något större arealer och 

kan istället satsa på älgjakt.  

Då är det danskar och norrmän som är 

intresserade. 

Eftersom även skogsmaskiner ingår i  

företaget finns det alltid tillgång till per-

sonal och dom är trimmade för att hoppa 

in där dom som bäst behövs. Det krävs 

ju en del organisation för att få jakten  

säker och trivsam.  

Något som blivit populärt är också grill-

kåtan, som byggdes för gästernas trivsel, 

och dessutom kan de avnjuta bastubad 

med tillhörande dopp i sjön. Huuua! 

(reporterns kommentar) 

I mån av tid tar man också emot konfe-

rensgäster. 

När jag frågar Sigvard om framtiden, 

kommer svaret utan tvekan. 

"Ungdomarna tar över, det här är perfekt 

jobb, för dem alla". 

Så läget för Albackens jakt och fiske ser 

mycket ljust ut. 

Min önskan är, att jag med detta reporta-

ge ska kunna förmedla den framtidstro 

och starka vilja som genomsyrar hela in-

tervjun med Sigvard. Det är viktigt för 

en hel bygd med kreativa människor 

som förverkligar sina visioner!  

 

 Elisabeth i Örsviken.  
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När ett liv blir till minnen 

Jag hjälper dig att skapa en 

 personlig begravning. 

 
Hembesök i Kälarne med omnejd. 

Birgitta Eriksson  

Hästskovägen 11 

840 64 Kälarne 

070-6354505 eller 0693-10745 

 

Ju mer vi…  
Visst finns det ett levande kulturliv här i vår bygd. Ja, 

här finns faktiskt mycket intressant att upptäcka och 

vara med om för den som är intresserad. 

Nu ska jag berätta om ett par trevliga evenemang som 

jag har upplevt i höst: 

   Den årliga ärtsoppefesten för nyinflyttade i  

Västanede hölls den 29 oktober. Någon nyinflyttad 

fanns inte att hälsa välkommen i år, men däremot en 

hemflyttad, Ulf Göran Andersson, som har bosatt sig 

på fädernegården i byn och som välkomnades tillsam-

mans med flickvännen Linda. 

   Underhållningen sköttes av musikanterna Sune 

Kvist, Jan Danielsson och Susanne Karling, som  

också var allsångsledare och solosångerska.  

Pelle Göransson sjöng låtar till eget gitarrkomp.  

Menyn var den traditionsenliga, ärtsoppa med punsch 

för den som så önskade och därefter kaffe med många 

sorters kakor. 

   Karin Göransson hade som vanligt komponerat en 

allmänbildningstävling med kluriga frågor.  

Ett förslag till Västanedeborna som inte var med: 

Kom till ärtsoppefesten nästa år, för den är alltid triv-

sam och kul! 

  

   Berättaraftonen i Gastsjöns bygdegård, som numera 

är en tradition, blev även denna höst  en minnesvärd 

tillställning med uppläsningar, historieberättande,   

poesi, sång och musik. Bertil Jonsson och  

Curt Forsner stod för musiken och spexandet.  

Berättelserna, dikterna och sångerna var av alla slag: 

humoristiska, glada, allvarliga och tänkvärda. Den 

mest gripande  skildringen gav Pauli Lemmetyinen, då 

han berättade om hur han vid 15 års ålder mötte sin 

första kärlek, Kalina, flickan med det långa ljusa    

håret, i Petrosavodsk, på flykt undan kriget. De har 

aldrig träffats sedan, men han tänker på henne än. 

   Efter läsningen av Tomas Tranströmers haikudikter 

åstadkom den samlade skaran av litterärt intresserade 

en egen haikudikt innan sammankomsten avslutades:  

Haikun kan påminna om en japansk tuschteckning, 

som med några få penseldrag får fram en bild som  

andas och  lever. Det mesta ska rymmas i mellan-

rummen. 

                               
 Detta tecken sägs betyda Kärlek på japanska.  

Stämmer det?  Hör av dig, du som kan japanska!  

 

PS. Fortsättningen på rubriken… är tillsammans, 

ju gladare vi bli. 
      Runa Westman 

Haikudikten är en 

japansk diktform, 

vanligen med tre 

rader i varje strof. 

Första raden har 

fem stavelser, andra 

raden sju och tredje 

raden fem. Varian-

ter finns, men  

Tomas Tranströmer 

skriver alltid denna 

form av haiku.    

Mörkret sänker sig 
över Gastsjöns bygdegård. 
Inne är det ljust. 
 
Tonerna strömmar, 
Curt Forsner och Annas fjås. 
Himla bra är dom. 
 

Kaffet var härligt. 
Kakan smälte i munnen. 
Vi går hem nöjda. 

http://2.bp.blogspot.com/-pGJ8ian5VpQ/Tb5yExhI6OI/AAAAAAAAABM/pldL_xr8cdc/s1600/JAPANS~1.JPG
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3/12 Julbord,  förhandsboka på tel. 0696-40500 
(hotellet abonnerat till kl. 21.00) 

 
3/12 Pubafton 21.00 

 
9/12 Julmarknadskväll med grötbuffé alt.  
kvällens tallrik. Dans kring granen 18.00. 

Tomten kommer med påsar till dansande barn. 
 

11/12 Julbord, Förhandsboka på tel. 0696-40500 
(hotellet abonnerat) 

 
31/12 Hemvändarpub med ”En man kort”. 

Buffén står uppdukad kl 18.00-20.00 
 

Öppettider under Jul & Nyår: 
 

               3/12 Abonnerat till 21.00, därefter Pubafton 
 
               11/12 Abonnerat 
 
               23/12 Stänger vi 14.00 
 
               24/12 Stängt 
 
               25/12 Stängt 
 
               26/12 Stängt 
 
     30/12 Öppet 10.00-01.00 (Hemvändarpub)  
 
               31/12 Stängt 
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Julmarknad  
i KÄLARNE ! 

Fredag den 9/12 2011 

Aktiviteter under kvällen: 

 Häst & Släde.  

Åktur med tomtemor vid centrum 

 

Dans kring granen  på Östjemten 18.00. 

Tomten delar ut godispåsar  

till dansande barn 

 

Lokala mathantverkare 

Finns på Östjemten från 15.00 

 

Godisregn vid ICA 19.00 

 

Ånäsets camping öppnar  

köket och baren 18.00 

 

Skolklasser har försäljning av  

kakor, bullar, godis mm 

 

 

Öppet hus hos: 

 

Ansjö Skog & Markkonsult 

 

SCA-Kontoret 

 

Pastorsexpeditionen 

      

 Butikerna har extra öppet till 20.00! 

Astrids Hälsobod   
 

Hotell Östjemten 
   

Ånäsets camping 
 

Hos Kicki Dam-Herrfrisör 
 

Suvanneés  
Konfektyr & Café 

    
Hörnan Hem Fritid  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torgnys Radio-TV  
 

Bilisten  
 

ICA Nära Kälarne  
 

Kälarne  Bygg & Färg 
 
 

Röda Korset Kupan   
 

Samuelssons  
Vedspisar  

 
Kälarne  

Textil & Inredning  
 

Kälarne Cykel & Sport 
 
 
 
 
 
 

NCC Roads sponsrar  
marschaller  

Välkommen till en trevlig kväll på byn! 
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På gång 

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. 

Medlemsavgifter  2012:    

     Enskild  Förening  Företag  

Insats (engångs-)     50      100      500 

Årlig medlemsavgift        50      100         200 

Bankgiro, 5404-9606 

Luciarevyn  

”Poesi för fiskar”  
Fredag 16/12 

i skolans aula. 
1:a förest. kl. 18.00 

2:a förest. kl. 20.00 

Förköp på Bilisten och  
Hörnan. 

Pris: 80:-/ vuxna, 
40:-/barn t o m 15 år 

(barn i knä gratis) 
Fika ingår i priset! 

Lotteriförsäljning finns  

på plats.  

 

Kyrkan 
Hällesjö Håsjö-kören hälsar 

alla God Jul  
med stämningsfull musik i 

Håsjö nya kyrka 
17/12 kl 17.00. 

Allsång och lokala artister.  

 
 

 

Västanede Byförening 

bjuder in till traditionell jul-
marknad 4/12 kl 13.00-15.00 

Julgröt och skinkstut. 
Kaklotterier, tomte m.m. 

 

Norden Bio Kälarne 
Smurfarna   

Sön 4/12  
15.00 och 18.30 

 

Hotell Östjemten 

Lena Ljung bland  

legendariska gitarrhjältar 

Samarrangemang: Estrad Norr 

och Kälarne Jazz & Blues.  
Torsdag 1/12 19.00 

(OBS ändrat datum!) 
 

Röda korset Kupan: 
Fredag 9/12 

Julmarkanden:  
Vi har öppet 15.00-20.00 

Kafé. Paketförsäljning 
       

KälarneNytt kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1 år 2012 utkommer den 30/1  

Manusstopp: 20/1 2012  

 Redaktör: Runa Westman, 0696-40516 eller 070-3491209 

e-post runwes@telia.com 

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-6665674 eller  

0696-40301 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se 

På den här sidan  är 
du välkommen att 
annonsera om olika 
arrangemang och be-
givenheter.  
GRATIS!  
Kontakta Runa angå-
ende text.  
 
Annonspriser inne i 
tidningen:  
 
Helsida:   800 kr 
Halvsida: 400 kr 
1/3 sida:   300 kr  
Övriga storlekar: 
50 kr/cm 
Priser exkl. moms 
 

mailto:michael.lofgren@poles.se

