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En tidning för Kälarnebygden     årgång 8 nr 5  

                                                            Okt 2012                   

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

VALLSJÖKÄLLAN  

         Hej!  
Badleksakerna vi samlat in pengar till tog lite längre tid på sig än vad 

som var tänkt, så de kom inte förrän efter vårens sista måndagsbad. Men 

till slut blev det då ÄNTLIGEN höst och ÄNTLIGEN måndag och mina 

båda tjejer, Stina och Emma, har längtat må ni tro! Gissa om dom har gått 

och suktat och suckat längtande vid åsynen av kartongerna med badleksa-

ker som legat inlåsta i vår verkstad. Säsongens första bad tillbringade jag 

vid bassängkanten av hälsoskäl, men det gjorde ingenting, då jag fick se 

alla ljuvliga ungar som lekte i poolen nu ikväll. Det är en stor 

fördel vi har med vårt badhus och med vår fantastiska badvakt Mona 

Eriksson, som är där varje måndag och nu har det blivit ännu roligare 

tack vare alla snälla människor som skänkte pengar till nya leksaker!  

Tusen tack till er alla!                                              Jenny Nilsson 

 

Här är det Alex och hans mamma Annika  

som tillsammans med Stina testar nya badleksaker.  
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Kälarne samhälle växte upp kring järn-

vägsstationen som invigdes 16 oktober 

1883. Genom tillkomsten av järnvägen 

öppnades bygden mot omvärlden och 

snart tillkom affär, hotell, frikyrka,  

bageri, telefon mm. 

 

Ursprunget till nuvarande Villa Grönkul-

la är en fäbodstuga som i slutet av 1880-

talet flyttades till nuvarande Stationsvä-

gen 7. Den ursprungliga timrade bygg-

naden är de två rummen närmast   

Stationsvägen 9, f d Läkarvillan. Huset 

användes ursprungligen som lokal för 

Kälarne Handelsaktiebolag och hade då 

ingång från Stationsvägen. Verksamhe-

ten flyttades efter bara några år till en 

nyuppförd affärslokal bakom nuvarande 

ICA, av äldre kälarnebor känd som  

”K M Westbergs gamla affär”, vilken 

revs på 1960-talet. 

 

Kälarne Handelsaktiebolag upphörde 

1901. Samma år startades handelsfirman 

Nils Frändén och kompani av bröderna 

AO, JP och Nils Frändén. Nils flyttade 

in i huset och gifte sig några år senare 

                                                            

med Ellen Olsdotter från Ragunda. 1911 

och 1915 fick man döttrarna Anna och 

Ellen. 

 

Efterhand tillbyggdes huset betydligt 

och huvudentrén flyttade till husets  

södra sida. I lokalen drev familjen kon-

ditoriverksamhet ända fram till slutet av 

1950-talet, under senare år dock endast  

sommartid. ”Condis”, som var den  

allmänna benämningen, var en viktig  

mötesplats för gammal och ung. KIK 

hade sin stora prissamling i kafélokalen. 

 

Döttrarna Frändén bodde under många 

år i Stockholm och försålde på 1970-

talet ”Condis” till Torsten och Inga  

Jonasson från Untraverket i norra Upp-

land, f ö mina dåvarande svärföräldrar. 

2005 köpte Rut-Marie Nicolaisen huset. 

En betydande och smakfull upprustning 

har ägt rum och numera kan vi alla gläd-

ja oss åt det vackra Villa Grönkulla. 

 

     Peter Frändén 

Villa Grönkulla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna och Ellen Frändén 

I ”Condis” trädgård 
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NYA KAFFEBORD OCH STOLAR I KYRKAN 

Kyrkorådet beslutade i början av detta år att alla gudstjänster skulle avslutas med 

kaffe i kyrkan. Med anledning därav beställdes fem hopfällbara bord med stolar till 

Håsjö nya kyrka. Den 16 september var det dags för invigning. Kyrkoherden  

Lennart Raswill hade dessförinnan predikat utifrån Matteus 6: ”Gör er inga be-

kymmer, var dag har nog av sin egen plåga! Öppna dörren till ditt hjärta och ställ 

frågan: Vad är egentligen väsentligt här i livet?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är några av kyrkbesökarna som premiärfikar och pratar vid de nya borden. 

Från vänster: Sonja Nordin, Peter Nordin, Eva-Lotta Norell, Karin Kvist, Lennart 

Raswill, Maj-Britt Hansson och Gunnel Häggström.                                                                                                            

Prästen och församlingen enades om att kyrkkaffet definitivt hör hemma bland   

väsentligheterna i livet.                                              
               Runa Westman 

 

Villa Grönkulla idag. Från Stationsvägen. 
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Hårdrocksbandet Avarice 
Från vänster: Victor Gerhardsson gitarrist och tonsättare, Simon Olsson trummis, Dennis  

Eriksson gitarrist, Erik Eriksson textskrivare och sångare samt Henrik Låsgårdh, inhoppare 

och studiobasist.  

Utdrag från en låt på deras nya skiva: 
 

"Rising up to be completed, understanding the achievement, above all, I stand tall, 

I will make your rise a fall." 

(Går framåt för att bli hel, har full förståelse för uppgiften, över alla, står jag 

själv, jag ska få dig på fall.) 

Erik Eriksson, hårdrockare och multiinstrumentalist 

Bandets låtar behandlar olika företeelser 

i vår värld, girigheten om jordens resur-

ser, om sjuka som gör sjuka saker och 

om sånt som gör mig arg, säger Erik. 

Med den vetskapen förstår man lättare 

bandets namn. Avarice betyder nämligen 

girighet och snikenhet.  

Erik växte upp omgiven av sång och 

musik.   

- Mamma och pappa sjöng alltid i bilen 

när vi var ute och åkte och så finns det 

många sångare och musiker i släkten,  

säger han. 

I Kälarne skola började han spela för 

Björn Sundbris, som verkligen eldade på 

musikintresset. 

Därefter gick han musikgymnasiet på 

Palmcrantzskolan i Östersund och där 

fick han nya impulser från många olika 

håll. Det var också där han kom in på 

”hårdrocklinjen” och upptäckte att han 

kunde skrika på det rätta sättet. En dag 

fick han ett samtal från trummisen i det 

nuvarande bandet och ett erbjudande om 

att provspela.  

- Det kändes helt rätt direkt, och dom 

var duktiga musiker, säger han.  

Så nu, vid 20 års ålder, är Erik sångare 

och textskrivare i Avarice. 
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- Men varför måste man skrika så högt 

inom hårdrocken, undrar jag. 

Jo, hårdrocken är en våldsam musikstil 

och det mest våldsamma man kan göra 

är att skrika. Den sångstil som Erik an-

vänder nuförtiden  är ”growl” (engelska: 

grymta, morra…), en typ av sång, långt 

nerifrån strupen, som är ganska vanlig 

bl.a. inom hårdrocken. Med den sång-

tekniken tror han inte att han kommer att 

förstöra sin röst.  

Vad har då Avarice gjort? 

I fjol spelade man bl.a. in en EP-skiva, 

”No Mercy Will Be Shown”. Den finns 

på Spotify. 

De har också spelat in en musikvideo, 

”As One”, som finns på YouTube.  

Just nu har de spelat in sin första 

”fullängdare”, en CD-skiva, även den 

med namnet ”As One”. 

Den vill Erik så klart att alla ska köpa. 

Skivan finns hos honom eller så kan 

man beställa den hos  

avaricesweden@gmail.com. Den  

kommer även att distribueras via  

Spotify.  

Avarice är inte Eriks enda orkester. Han 

spelar även i ”Helt Okej”. Hela vinter-

säsongen i år var de engagerade på olika 

hotell i fjällvärlden. 

I den orkestern är han multiinstrumenta-

list. Han spelar gitarr, trummor, bas,  

piano och sjunger. Lady Gaga, Beatles, 

Bruce Springsteen, ja allt mellan himmel 

och jord står på repertoaren. 
- Man kan inte ha bara en genre, säger 

den gladlynte musikanten Erik Eriksson 

från Västanede. 
     Runa Westman 

Till KälarneNytts läsare! 
Du är hjärtligt välkommen att skriva och berätta i KälarneNytt om det du har på 

hjärtat. Jag hjälper gärna till. Men kom ihåg att lämna in ditt bidrag före stopp-

datumet som står på sista sidan. 

Om du av någon anledning inte kan leverera föranmält material:  

Meddela det i så god tid som möjligt.  

Vänliga hälsningar från Redaktörn. 

 
 

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 

070-635 45 05 eller 0693-107 45 

 

mailto:avaricesweden@gmail.com


6 

Traditionsenlig höstfest i Västanede 
I Västanede har man hållit sin årliga  ”Välkommen till byn-fest ”, där tre nya  

familjer hälsades välkomna. 

På menyn stod som vanligt ärtsoppa med punsch och därefter kaffe med dopp. 

Traditionsenligt testades också bybornas allmänbildning medelst kluriga  

tipsfrågor. 

Liksom tidigare var det Ulla Johansson, Karin Göransson och Margareth Weman 

som svarade för arrangemanget och som hade hittat skickliga ärtsoppekokare. 

Stämningen var hög och glad som alltid på dessa byfester. 

Ser fram emot nästa!           Runa Westman 

Sörbygden 
Trivselträff  hölls i Sörbygden, Tossengård, den 28 augusti. Vi hade tvivlat på att 

det skulle komma så mycket folk, men 85 personer kom och lyssnade till Evert 

Markusson  som spelade, sjöng och berättade. Sen serverades det morotssoppa, 

kaffe och kaka. Lotterna gick åt som smör i solsken. 

Tack till er alla som ställde upp och gjorde dagen så trevlig! 
                            Doris Vågeteg 

Visste Du om att Kälarne skolas elever deltog 

i Operation dagsverke i maj månad? Eleverna i 

klass 6-8 arbetade under en dag med olika ty-

per av sysslor i hemmen eller hos företag och 

dagslönen gick till ett skolprojekt i Central-

amerika. Kälarne skola var den enda deltagan-

de skolan i länet och vi slutade på en 90:e 

plats i landet med 5225 insamlade kronor.  

Bra jobbat och vilket fint engagemang i  

bygden! 

  En annan fin insats var den 27 september då 

hela skolan deltog i Skoljoggen som är en 

landsomfattande aktivitet där skolbarn joggar/

springer/går under en timme och frivilligt 

skänker ett valfritt belopp till Barncancer-

fonden.  

 

 

Vilken härlig aktivitet det var både på skolgår-

den och på Ånäset!  

Visst har vi fina elever på vår skola!? 

  Därför känns det extra roligt att kunna ta med 

eleverna på olika evenemang. Detta är bl.a. 

möjligt genom regeringens satsning på att stär-

ka arbetet med kultur i skolan, ”Skapande  

skola”. Vi har under några år haft möjlighet att 

låta eleverna ta del av olika former av kultur. 

Nu i höst kommer ett flertal klasser att åka in 

till Östersund för att besöka Jamtli och de ut-

ställningar som finns där, samt även besöka 

Storsjöhyttan, Jämtlands första glashytta.  

 

   Eva Kvist och Camilla Wängman 

Kälarnes elever bryr sig 

Finns det någon som har en tresitsig soffa 

att skänka till Slalomstugan i Svedje? 
Soffan behövs bl.a. för att funktionärerna ibland måste övernatta  

i stugan under ”snötillverkningen” 

Kontakta Leif Lund tel. 070-333 38 14 
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       Julklappsbekymmer?  

Presentbekymmer? 
  

Köp rabatt- eller presentkort, på Norden bio.  

Rabattkortet berättigar innehavaren att gå på fem  

filmer. Pris: 200:-  

(Gäller vid ordinarie pris 50:-/film)  

 

Presentkort a´50:- berättigar innehavaren att gå på film för samma 

summa. 

Rabattkorten och Presentkorten säljs i Biljettkassan på Norden bio vid 

ordinarie föreställningar.  

Presentkorten säljs även hos 

Torgnys Radio & TV i Kälarne. 

 

Norden bio 

Välkomna till Norden Bio 

Som bekant håller Norden Bio på med 

att digitalisera bion. De gamla stolarna 

är nu ersatta med fräschare och mycket 

skönare exemplar. Det finns fortfarande 

några gamla stolar att köpa för den som 

är intresserad.  

Den nya digitalprojektorn är nu beställd 

och kommer till årsskiftet, nya högtalare 

skall också inhandlas. Ett problem som 

dykt upp är ventilationen. Den nya pro-

jektorn kräver stor omsättning av luft, 

mer än vad ventilationen i projektor- 

rummet klarar av i dagsläget. En viss 

ombyggnation måste till och kostnaden 

för detta är okänd i skrivande stund. 

Ett sponsorblad har nyligen delats ut till 

företag, föreningar och privata. Sponsor-

bladet har olika nivåer på bidrag och vad 

man får för varje nivå (fribiljetter mm) 

samt ett frivilligt bidrag.  

Norden Bio och KIK har av SFI och 

Bräcke kommun erhållit bidrag på 

700 000 kr, men mer pengar behövs för 

att klara av detta. 

 

Ja det var allt för denna gång, mer info 

kommer i nästa KälarneNytt. 

 

Vill ni bidra med pengar redan nu så 

märk bidraget med ert namn och  ”BIO” 

på bankgiro 486-6653. 

     Michael Löfgren 

Kort rapport från Norden Bios digitaliseringsprojekt. 
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Till er som undrar varför vi inte har byggt cykelcrossbanan!  
 

Det beror det på att flera jobb "körde ihop sig". Men nu är vi på gång! 

Markarbetena med cykelcrossbanan startar vecka 42 eller vecka 43.  

Målet är att cykelcrossbanan skall byggas helt klar nu i höst. 

Till våren/sommaren skall lekplatsen komma på plats. 

 

Styrelsen för Kälarnebygdens ekonomiska förening. 
 

INFO ANGÅENDE AKTIVITETSPARKEN 

 

Magnus Faxbrink söker medhjälpare  

för att resa ishockeysargen.  
Detta skall ske lördagen den 20 oktober kl 12.00. 
Intresserade kontaktar Magnus på 070-659 49 77.  

   Vi kommer på försök att ha kvällsöppet på  

   Kupan sista tisdagen i varje månad.  

   I höst blir det 30/10 och 27/11  kl 17.00-19.00  

för att barnfamiljer och ”icke daglediga”  ska ha möjlighet att 

handla och se hur fint vi har det på Kupan.  

BADET HAR ÖPPNAT FÖR SÄSONGEN! 
Öppet måndagar     

    Familjebad kl 16.30-18.00 

Ungdomsbad kl 18.00-19.30 

    Motionssim kl 19.30-21.00 

Till ICA Nära Kälarne!  
Hjärtligt tack för fruktkorgarna  

ni skänkte  

som vinster till tipspromenaden  

på Kälarnedagen!  

 
Kälarnebygdens ekonomiska förening 
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Är Ni intresserad av bra och billig barnomsorg ? 
 
 
 
 
 

Då kanske föräldrakooperativet Lek o Bus är något för Er ! 
 

 
Några av fördelarna med vår verksamhet är: 
 
 

Mycket billig barnomsorgstaxa, 
Dagisbarn: 
Första barnet 300 kr, andra barnet 200 kr, tredje barnet 100 kr. 
Fritidsbarn: 
Första barnet 200 kr, andra barnet 100 kr och tredje barnet gratis. 

Liten föräldrainsats,   
Vi har numera slutat med den veckovisa städningen för familjer !!! 
Hemlagad mat, egen husmor, vilket är unikt inom hela kommunen. 
Vi har en egen förskolechef, Eva Kvist och vi bedriver verksamheten 

enligt den nya läroplanen för förskolan. 
Lagom stor barngrupp, vilket innebär att alla barn får den tid och 

uppmärksamhet den behöver. 
 

Låter detta intressant? Ni är välkomna att besöka oss i Västanede  
när Ni vill eller kontakta: 

 

Ordförande: Magnus Faxbrink 070-659 49 77 
Kassör: Michael Löfgren 070-666 56 74 

 
Mer information finns på vår hemsida  

       
      lekobus@org.se 

 
 
 
 
 
                                                                             

mailto:lekobus@org.se


10 

HOTELL ÖSTJEMTEN 
 Måndag 15/10, 19.00 Miriam Aïda trio Arr: Kälarne Jazz & Bluesklubb      

 Buffé med ”nya husbandet”,  Lördag 20 oktober                            
(ring gärna & reservera bord )  Buffé kl 18-20   pris 145: - (barn 10: - år ) 

  
 Torsdag 25 oktober,19.00 Pelle Lindströms omoderna femma.   
         Omodern  musik med sväng. Arr: Kälarne Jazz & Bluesklubb 
 
 Fredag 26 oktober stänger restaurangen 13.00. Kvällen är abonnerad.  
 

 Farsdagsbuffé  Söndag11 november kl 16-18 
        Pris 175: - (barn 12: - år )   Boka gärna för att få ett dukat bord! 
 

 Torsdag 15 november, 19.00                                                                          
Mats Höjer & Sölve Olofsson spelar Allan. Arr: Kälarne Jazz & Blueskl. 

 

 Julbord   Lördag 8 december 18,00                                                  
Julbord   Söndag 9 december 16,00 

       Pris 340:- (barn 25:- år ) 
       Endast förhandsbokningar!       
                                                     

                                                      
                                                       

Varmt välkommen till oss på Hotell Östjemten! 
Caroline med personal   Tel 0696-40500 
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Vaccinationen för säsongsinfluensan   
startar v 42 

 

Vi erbjuder alla över 65 år och personer med  kroniska  
sjukdomar influensavaccination till subventionerat 

 pris 75 kr, övriga betalar 190 kr. 

Öppet hus med obokade tider:  
16/10 kl 15.00 -17.00 
23/10 kl 15.00 -17.00 

     7/11 kl 15.00 -17.00 
  13/11 kl 15.00 -17.00 
  

Nyheter från  

Kälarne Hälsocentral 

Nu är det förkylningstider ! 

Förkylning är vår vanligaste infektion och orsakas av  
virus. Vanliga symtom är snuva, hosta, halsont och feber.  
Det brukar ta 7-10 dagar att bli frisk. Antibiotika, t ex  
penicillin har inte  någon effekt på virus.  
Kom ihåg att  att ha en febertermometer hemma, då vi 
kan komma att fråga om tempen när du kontaktar  
Hälsocentralen.   

Hämta gärna ett infoblad om förkylning hos oss 

Du kan  hitta egenvårdsråd på www.1177.se 

 

Välkommen önskar  
personalen 
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Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.                           

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 

Sörbygden Tossengård: 

13 okt 19.00 Pub 

20 okt 15.00-17.00 Matdag 

1 dec Julmarknad, se vidare 

annonsering. 

 

Övsjö: 

Den 17 november 11-16: 

Välkommen till en gammal-

dags julmarknad med tomtar, 

julpyssel, julgröt mm. 

Var med i tävlingen "Årets jul-

ängel." Ytterligare info 

http://www.ovsjo.se  

eller 0696-403 77. 

Hälsningar Berit    

 

Hällesjö församlingshem: 

24/11 12.00-15.00            

Höstmarknad.  

 27/11 kl 11.00 Trivselträff 

med filmvisning: ”Grabbarna 

från Gnagarhöjden”.  

 

  Gastsjöns Bygdegård: 

15/10 kl 19.00  

Filmafton: ”Filmaren i Stor-

skogen” av Jonas Sima. Fika  

        

28/10 kl 18.00: Berättarafton 

med Torsten Bertlin  

12/11  kl 19.00  Filmafton: 
”Älgjakt med Ankarvattnets 
jaktlag”. Fika 

Västanede:                             
2/12 13.00-15.00 Traditionell 
julmarknad med knallar, gröt, 
skinkstut, tomtar mm 

Västanede församlingshem: 
16 oktober 11.00 Trivselträff :   
Mannekänguppvisning        
Arr: Röda korset.                
Musik: John Strandin                

Västanede församlingshem: 
AA (Anonyma Alkoholister)
möte varje fredag 18.00 

 

Ansjö Bygdegård:                 
Fredag 2 november kl 19.00 
Skördeauktion                    
Hildegun Forslund och Björn 
Scharin spelar och sjunger 

 Norden Bio: Sön 21/10 15.00 
och 18.30 PALME 

Kyrkan: 

21/10 18.00 Hällesjö kyrka 

25/10 13.30 Tallgläntan 

3/11   11.00 Ljungå kapell 

3/11   16.00 Håsjö nya kyrka 

3/11   18.00 Hällesjö kyrka 

11/11  11.00 Håsjö nya kyrka 

18/11  18.00 Hällesjö kyrka 

   

Kälarne Jazz & Bluesklubb:            

15/10 19.00 Miriam Aïda trio 

25/10  19.00 Pelle Lindströms 

omoderna femma 

15/11 19.00 Mats Höjer och 

Sölve Olofsson spelar Allan.  

Allt händer på  

Hotell Östjemten 

 

KälarneNytt kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, utkommer den 18 november.   

Manusstopp: 10 november 
 Redaktör: Runa Westman, 0696-405 16, eller 070-349 12 09, 

e-post runwes@telia.com 

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-666 56 74 eller  

0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.ovsjo.se&urlHash=-2.142544788918173E-167#_blank
mailto:michael.lofgren@poles.se

