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En tidning för Kälarnebygden     årgång 8 nr 3  

                                                            maj 2012                   

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

BIBBI och ODDBJÖRN ERIKSSON 

Efter en lång väntan blev till slut vårt 

projekt godkänt fredagen den 4 maj. 

  Vår budget för aktivitetsparken är på 

nästan 200 000kr. När den är klar kom-

mer den att omfatta en ca 80 m lång  

cykelcrossbana samt en lekplats med  

fågelbogunga, rutschkana, vanlig gunga 

samt en polkagunga åt de mindre bar-

nen. Till det kommer en inhägnad och 

lite grönytor samt några bänkar eller 

campingbord. 

  Nu sätter vi igång! Det börjar med att 

vi röjer bort sly samt fäller en del träd på 

tomten mitt emot röda skolan (f.d. Fäll-

ströms). 

Tid: Söndagen den 27 Maj 

Kl. 09.00-12.00 

 

 

   Föreningen behöver hjälp av frivilliga 

som hjälper till med detta! Ta med röjsåg 

eller motorsåg samt om Ni har en släp-

vagn för att köra bort ris mm. 

  Kälarnebygdens förening bjuder på 

hamburgare, dricka och kaffe till dem 

som hjälper till! 

Hjälp våra ungdomar till en  

bättre fritid genom att ställa upp på 

denna röjardag ! 
Om Ni undrar över något hör av Er till 

undertecknad. 

 

Michael Löfgren 

Ordf. Kälarnebygdens Ekonomiska 

Förening 

070-6665674 

michael.lofgren@poles.se 

Kälarnes aktivitetspark godkänd 

som Leaderprojekt ! 

 Badleksaker är nu inköpta för  

pengarna ni skänkte under  

insamlingen som startades av  

Jenny Nilsson.  

Tack alla snälla givare! 
       

      

  Kälarnebygdens Ekonomiska Förening            

  

        Yipee!! 
       Äntligen får 

      man nånting nytt               

        i bassängen! 

 

 



2 

 

 

Dagverksamhet 
                             

I de första nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg vid demenssjukdom, som utgavs 2010 
trycker socialstyrelsen på att kommunernas 

socialtjänst bör erbjuda personer med demens-
sjukdom dagverksamhet som är specifikt an-

passad för den gruppens behov. Det finns un-

gefär 148 000 personer med demenssjukdom i 
Sverige. Risken att insjukna i demens ökar 

med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 
65 år eller äldre och nästan hälften av alla som 

är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. 

I Bräcke kommuns välfärdsbokslut för 2010 
var 17,4 procent av befolkningen i åldern 65 – 

79 år och 7,7 procent var 80 år eller äldre. An-
delen 65 år och äldre är högre i Bräcke kom-

mun jämfört med länet och riket. I genomsnitt 

har åtta procent av alla som är 65 år eller äldre 
och nästan hälften av alla som är 90 år eller 

äldre en demenssjukdom. För Bräcke kom-
muns del innebär detta att ca 150 personer i 

kommunen har en demenssjukdom och att ca 
20 personer kommer att nyinsjukna varje år. 

Risken att insjukna i demens ökar med stigan-

de ålder. 

Det går som regel inte att bota en demenssjuk-
dom, utan hälso- och sjukvårdens och social-

tjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom 
och att på olika sätt kompensera för de funk-

tionsnedsättningar som personer drabbas av. 

Syftet är att underlätta vardagen och ge så god 

livskvalitet som möjligt under sjukdomens oli-

ka skeden. En viktig del i detta är också stödet 

till anhöriga. 

När man drabbas av ett minneshandikapp som 

demens kan man känna sig osäker i sociala 

sammanhang, vilket gör det svårare med soci-

ala kontakter än tidigare. Alla människor, fris-
ka eller handikappade, behöver komma ut och 

träffa andra och umgås. Att sitta ner tillsam-
mans, fika och prata om gamla tider stärker 

både självkänslan och själen. Detta är också 

den bästa minnesträningen.  

Den sjuke klarar sig hemma längre och den 

närmast anhörige orkar bättre om man utnytt-

jar möjligheten till dagverksamhet.  

Som ett led i detta och med hjälp av stimu-

lansmedel har vi under april månad 2012 star-
tat upp en dagverksamhet i Kälarne för perso-

ner som har demenssjukdom och fortfarande 
bor hemma i ordinärt boende. Eftersom detta, 

under 2012, kommer att drivas i projektform 

finns inte dagverksamhet att söka som insats 
hos kommunens biståndshandläggare. Vår för-

hoppning i detta skede är att man, som enskild 
och drabbad av minnesproblematik/

demenssjukdom eller som anhörig/närstående 

till drabbad, kontaktar oss för information. 

Verksamheten bedrivs i Tallgläntans gamla 

personalmatsal, inledningsvis onsdagar mellan 

kl 10:00 – 14:30. Vårt mål är att kunna ha öp-
pet fler veckodagar. Vi har personal som är ut-

bildade och genuint intresserade av att arbeta 
med personer som har demenssjukdom. Vi har 

också ett nära samarbete med kommunens   

demensteam. Verksamheten lyder också under 

offentlighets- och sekretesslagen, vilket inne-

bär att vi har tystnadsplikt. 

Till dagverksamheten tar man sig med färd-
tjänst eller blir skjutsad av anhörig/närstående. 

Finns behovet hjälper vi till att beställa färd-
tjänst, ser till att personen kommer i väg och 

även kommer hem på ett tryggt sätt. Vi kom-
mer att ha olika aktiviteter utifrån den enskil-

des behov och förutsättningar, samt att vi    
serverar förmiddagskaffe, lunch och efter-

middagskaffe till ett pris av 55 kronor. 

För ytterligare information kontakta 

 

Mona Henriksson, enhetschef, 0696-16581  

070-3386262 

Agnetha Draxten, distriktssköterska,  0696 - 

16576 
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ÖPPET HUS 
Torsdagen den 24 maj  Kl. 10 – 13 

DAGVERKSAMHET FÖR DEMENTA 
 

Behöver Du, som anhörig till person med demenssjukdom, avlastning  

eller råd och stöd? 

Du som har minnesproblematik/demenssjukdom, kanske vi kan hjälpa 

och stötta Dig? 

Du kanske bara är intresserad och nyfiken på vår nya verksamhet? 

Vad Du nu än är, så är Du välkommen att besöka vår dagverksamhet 

som vi startat i ”Storstugan”,  

Tallgläntans gamla personalmatsal – intill Kälarne HC. 

Du får information om verksamheten och Du har möjlighet att träffa  

Christina Amrén, Bräcke kommuns samordnare för anhörigstöd. 

Vi bjuder på fika.       

VÄLKOMNA! 

  Nu är det dags igen för Kälarne 
skolas Future Europe-resa. Var gär-
na med och följ oss på vår blogg: 
http://www.klass1996.blogspot.se 
  Vi kommer att uppdatera varje dags 
äventyr så fort vi kommer åt en inter-
netuppkoppling på de olika platserna 
där vi vistas. Det kan dock betyda att 
ni ibland kommer att bli tvungna att 
vänta någon dag innan ni hittar  
något nytt.                                         
 Men den som väntar på något gott, 
väntar inte förgäves. . .                                                                             
 

  Ett STORT TACK till Octowood, 
MST Buss och Hennissens Såg och 
Hyvleri som sponsrat vår resa. Vi 
tackar även Stiftelsen Folke Berna-
dottes Minnesfond som beviljat oss 
ett stipendium och alla er andra som  
stöder oss på många olika sätt! 
  Den 26 maj lämnar vi Kälarne. Vi 
kommer åter den 6 juni.  
 
Väl mött på bloggen! 
 
Klass 96 i Kälarne skola 

Välkomna med på vår resa! 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.klass1996.blogspot.se&urlHash=-7.170923325159821E-182#_blank
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  n´Harald skulle ha blivit 100 år i år. Han var 

på sitt 97:e år när han gick bort för tre år se-
dan. Trots sin höga ålder ansåg han själv att  

han fortfarande hade mycket ogjort, men vi 
som nu ska summera hans livsgärning kan inte 

förstå hur en människa kan hinna åstadkomma 

så mycket under sin livstid. 
   Några av hans stora intressen var naturen 

med allt levande, bygdens historia och släkt-
forskning.  

Som fjortonåring, 1926, började han skriva 
dagbok, något han fortsatte med under hela sitt 

liv. 
   Efter att ha lyssnat till de gamlas berättelser, 

läst dokument och kontrollerat uppgifterna 

mot Länsarkivet, skrev han ”Åsarnas historia” 
samt ”Hucksjöåsens historia”. n´Harald var 

källkritisk och i alla hans arbeten har fakta 
noggrant kontrollerats. 

   Han har beskrivit hur de första nybyggarna 
kom till Hucksjöåsen 1768 och hur deras  

första boningshus byggdes. Ett hus som fortfa-

rande är i bruk används nu mera av den 8:e,9:e 

och 10:e generationen i rakt nedstigande led 

till nybyggarna. 
   Kanske var n´Harald mest känd för sitt stora 

fjärils- och fågelkunnande och sina färdigheter 
när det gäller konservering av fåglar. Genom 

att stoppa upp  fåglar lärde han sig än mer om 

arternas egenheter. I sina dagboksnoteringar 

och noggrant förda anteckningar finns otaliga 

iakttagelser av fågellivet och diagram över 
flyttflyttfåglarnas ankomst på vårarna och av-

flyttning på höstarna. Där kan man följa art för 
art, år från år. 

1938 påbörjade n`Harald sitt fjärilssamlande. 

På frågan, varför just fjärilar, en fråga han fick 

svara på många gånger, svarade han: 

”färgprakten, det graciösa, det vackra” 
   Han studerade fjärilshonans äggläggning på  

sin, för arten speciella värdväxt och följde ut-
vecklingen fram till fullt utvecklad fjäril.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                              

 
 

 

Med sina egenhändigt konstruerade arbetsred-

skap var han ensam i världen med sin teknik 

att lägga genitalpreparaten i vatten när han 
med ytterst stor precision  studerade och  

ritade av dem.  
   Hans mycket detaljerade  teckningar av ge-

nitalierna hos  släktet Eupithecia ritades för att 

säkert kunna skilja de  olika arterna, som utse-

endemässigt var väldigt lika. 

Bara runt Hucksjöåsen fann han inte mindre 
än 370 olika arter. Tyvärr har vissa av dem 

försvunnit, men andra har tillkommit. Föränd-
ringar i jord- och skogsbruk samt annan miljö-

påverkan har decimerat antalet arter, något 

som bekymrade n´Harald. 

      Man kan fråga sig var han fick all kunskap 

ifrån. Ja, 6årig folkskola , nyfikenhet och en 
aldrig sinande lust att lära mer, helt och hållet 

på egen hand.   

n´Harald  

på Hucksjöåsen 

 

I Gammelstugan 2008.    

En av de sista bilderna på n´Harald. 

Foto: Ing-Marie Andersson  
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   Under hela sitt liv var n´Harald intresserad 

av att utvecklas, lära sig mer och även att del-
ge andra sina kunskaper. Det kan nog både de 

som kände honom och alla besökare i fjärils-
muséet skriva under på. 

Hans intressen var många och skiftande, och 

dessa rader beskriver förstås bara en liten del 
av allt han sysslade med. 

 
 

 

Det är som sagt 100 år sedan n`Harald föddes  

och detta kommer att  uppmärksammas med 
en kulturdag på Hucksjöåsen den 28 juli. 

 
PS. Minnet av att en ljummen sommarkväll få 

lyssna till n´Haralds klassiska gitarrspel från  

farstukvisten gör oss alla som stod honom 
nära varma i hjärtat.      

      Yvonne Olsson 

 
”Djuren har undersökts och  
beskrivits som en underart  

under namnet  
Xestia atrata haraldi.  

Namnet hedrar entomologen  
Harald Eriksson i Hucksjöåsen.” 

 
  Ur artdatablad Fibiger 1997 
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  Vi står nu inför det tredje året av Pro-

menadteater i Västerövsjö. Teatern har i 

år en del nya inslag, både vad gäller ma-

nus och aktörer. 

  Promenadteater innebär i korthet att 

publiken vandrar längs en stig i skogen 

och får se på teater under denna vand-

ring. Det blir en upplevelse från det att 

man parkerat bilen till dess att man är 

tillbaka för det efterföljande fikat. 

  Fjolårets teater hade en röd tråd av  

mystik. Skogsrå, näcken, vittror och 

troll. Även i år finns en del av dessa 

med, men en del nya filurer har dykt upp 

under vintern och vill visa sig. 

  Idén till Promenadteatern kom till mig 

under en löptur. Efter halva löpningen 

stötte jag på Jan-Anders Jarebrand och 

vi kom att spåna lite om en teater som 

skulle vara lite annorlunda. Under andra 

halvan av löprundan ramlade allt på 

plats och jag visste på det stora hela hur 

det skulle gå till.  

Sedan var det bara att skaffa skådespela-

re, ca 15 stycken, och så börja träna. 

Nu har ensemblen växt, i dag är vi i run-

da slängar 25 skådespelare och två häs-

tar. Extra roligt är att flera yngre förmå-

gor vill vara med, 8 av skådespelarna i 

år är under 20 år! 

  Under årets promenad får publiken stif-

ta bekantskap med allt möjligt från vils-

na amerikaner, fäbodjänter och raggare 

till militärer, historiker och vittror. Plus 

en mängd annat konstigt….. 

 

Väl mött i Västerövsjöskogen  

i sommar! 
 

Speldatum: 11,12,13,14,15 juli   kl.19.00 

Biljetter bokas på tel:  070-3568740 , 

073-0280163 , 0696-43130 

Pris 200 kr   barn under 10 år gratis   

FIKA ingår 

    Marcus Källström 

Promenadteater i Västerövsjö 

Visste Du att: 
 

* det finns en vilande scoutkår i Kälarne som är knuten till Svenska Scout-

förbundet? 

* att vår tidigare rektor Valdemar Westerbergh väckte scoutkåren till liv och att vi  

under en period (ca 1994-1999) var Jämtlands största kår med över 80 medlem-

mar? 

* att vi nu undrar om det finns intresse i bygden att starta upp verksamhet för våra 

barn och ungdomar? 

* alla som är intresserade av scouting snarast bör kontakta ordförande                

Gullik Nilsson för att visa sitt intresse. 

 

Den 18 juni ska den vilande styrelsen ta beslut om att endera helt avveckla verk-

samheten eller ej. 

Gullik nås på tel: 0696-42020, eller 070-326 44 27     Eva Kvist



7 

Allt fler biografer går över till digitaliserade 

filmer. Vanlig analog 35mm film på rulle kom-
mer att upphöra i slutet av 2013. För att säker-

ställa Norden bios överlevnad behövs alltså en 
digitalisering, men i en nyare och mera tids-

enlig form. Detta kan göras genom att det 

köps in en digital projektor. Norden Bio och 
KIK kan därigenom fortsätta att erbjuda kultur 

till Kälarnebygden. Vid en digitalisering kan  
man öka kulturutbudet genom att erbjuda 

andra evenemang än film. Direktsända evene-
mang (sport, konserter mm) kan visas upp till 

nytta för allmänheten. Skolan kommer också 
att kunna utnyttja detta i sin undervisning med 

skolbio samt film producerad av eleverna. Den 

digitala projektorn kan även användas som 
skyttesimulator för de jaktintresserade. Planen 

är att också öka filmvisning till två dagar i 
veckan, fredagar och söndagar. 

En digitalisering av bion i Kälarne kostar ca 
800 000 kr. Norden Bio har hos Svenska Film- 

Institutet ansökt om ett bidrag på 300 000 kr   

och KIK har beslutat att medfinansiera  
 

 

projektet. Det fattas dock en hel del pengar 

och den 9 maj hölls ett första i möte biosa-
longen dit företagare, föreningar och allmän-

heten var inbjudna för att kläcka idéer om hur 
man kan få in det som fattas. Idéer bollades 

fram och tillbaka och mötet utsåg en projekt-

grupp som skall jobba vidare med 3 huvud-
spår.  

1. Söka bidrag från fonder och stiftelser 
som kan passa till detta. 

2. Söka sponsorer från företag och före-
ningar. 

3. Samla in bidrag från privatpersoner. 
Projektgruppen kommer att träffas inom någon 

vecka, så mer information kommer senare. 

Men om Ni redan nu känner att detta är något 
Ni vill stötta ekonomiskt så kan Ni sätta in 

pengar på Kälarne IK:s bankgiro 486-6653. 
Märk bidraget med Ert namn och 

”Digitalisering av Norden Bio”. 
Speciella utskick till företag, föreningar och 

övriga intresserade kommer senare. 

 

     Michael Löfgren 

Digitalisering av Norden Bio i Kälarne 

 
 

Kälarne IK Alpina vill tacka alla som ställt upp i slalom-
backen den gångna vintern, ett särskilt tack till PRO &  
Hjärt- och Lungsjukas förening som hjälpte till under  
sportlovsveckorna så att vi kunde hålla slalombacken  

öppen på dagarna.  
Alla är hjärtligt välkomna tillbaka nästa säsong!  

Slalomsektionen önskar alla en riktigt skön sommar! 

Vapen säljes 

Hällesjö/Kälarne jaktskytteklubbs vapen säljes till högstbjudande. 

Visning vid skjutbanan i Hällesjö den 29/5 kl 18-20.  
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  Kälarnedagen den 26 Maj 2012 

 

Program för Kälarnedagen, ”en dag för bygden” 
Tid: Från 11.00 till 16.00, fri entré 

 
Plats: Gräsytan vid busshållsplatsen samt i skolans aula 

 
Underhållning: 
kl 11.00 till ca 11.20  Musikskolan. 
kl 11.20 till ca 11.45 Pelle Göransson spelar och sjunger, ev. med barngrupp. 
kl 11.45 till ca 12.00  Hattparad med röstning på snyggaste hatten. 
kl 12.15 till ca 13.20 En komisk teaterpjäs visas i aulan av skolans drama- 
     grupp. 
kl 13.00 till ca 13.30  Hällesjö-Håsjökören       
kl 13.30 till ca 13.50 Östra Jämtlands Dragspelsklubb. 
kl 14.00 till ca 14.50 Hunduppvisning av Nordiska hund. 
kl 15.00 till ca 15.15   Årets eldsjäl i Kälarnebygden utses, prisutdelning.            

 Resultatet från omröstningen ”snyggaste hatten”  
  presenteras, prisutdelning. 
kl 15.20 till ca 15.50 Musikskolan. 
kl 16.00 till ca 17.15 En komisk teaterpjäs visas igen i aulan av skolans drama-
     grupp. 
Konferencier:   Elisabet Fastesson Landerberg 
 
Övriga aktiviteter:  Invigning av Kälarne Bygg och Färgs ”Showroom” hos    

Kälarne Textil & Inredning, där även Sandra Engström från 
DIVA visar upp sina produkter. 

 Torgnys Radio har öppet. 
 Östjemten serverar kams under dagen. 
 Kälarne Bygg och Färg samt Samuelssons vedspisar firar 

ettårsjubileum och bjuder på kaffe mm. 
 Cykel och Sport visar upp vårens cyklar vid byggbutiken. 
 MST visar upp sina produkter vid byggbutiken. 
 Skrivarcirkeln läser egna berättelser i biblioteket. 
 

Knallar, fika, försäljning samt lotterier vid busshållsplatsens 
grönområde. 
Även oanmälda knallar är välkomna ! 
 
På kvällen har Ånäsets Camping serveringen öppen samt 
underhållning av något slag ! 
 
 

Arrangör:                                                                             Medarrangör: 

Kälarnebygdens Ekonomiska Förening                                
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Håsjödräkt säljes 
Storlek 40 

Blus, klänning, förkläde, väska,  

mössa (roströd med broderier). 

 

Britt-Marie Nilsson 

060-120593 

 

KÄLARNEDAGEN 26/5 

EXTRA ÖPPET TILL KL.15.00 

KOM IN OCH FYNDA DIV. REAVAROR! 

VÄLKOMNA! 

 

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 
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Sommartider: 

25 juni -12 augusti: 
måndag - torsdag 10.00 - 19.00 

fredag 10.00 - 20.00 

lördag - söndag 12.00 - 20.00 
 

26 maj, Kälarnedagen, har vi öppet från 10.00 

Servering av kams* med tillbehör från 11.00 - 

 så långt det räcker.  
*Vissa kamsar är tjocka, vissa är ovala, vissa är platta,  

men alla är gjorda med kärlek.  

Och smaken? Den är perfekt! 

 

27 maj Morsdagsbuffé 16.00 - 18.00 

Pris 195 kr 

Barn 10 kr året 

Boka gärna för att få ett dukat bord! 

 

 

14 juli Sommarblues 

Berit Svenningsson Blues band 19.30 

Buffé från 17.00 - 19.30 
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På gång  
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.                           

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  Familj  Förening  Företag  

Insats (engångs-)     50     100     100      500 

Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

Bankgiro, 5404-9606 

Ansjö Bygdegård: 

Årets KAMSDAG blir den 
30/6! 

 
Bygdegården Väster- Övsjö: 

23 juni kl 14.00 Badhusparken 
öppnar för säsongen.          
Servering och  
Bakluckeloppis. 
11-15 juli kl 19.00             
Promenadteater. Bokning av 
biljetter 070 3568740,  
073280163, 0696-43130         
8 juli kl 18.00 Vernissage inför 
konstutställning 
9-22 juli kl 11-15 Konstcafé 
med våffelservering 
17/7 kl 19.00 Allsång med á 
Barbro och gäster 
20/7 kl 19.00 Quiz, anmälan 
till 0696-40377, 0696-43130 
27/7 kl 19.00 Quiz, anmälan 
till 0696-40377, 0696,43130 

Övr uppl och bokningar se 
kommande annonser samt 
http://www.ovsjo.se  

Hällesjö: 
Lördag 19/5: 
Pub på Folkets Hus. 
 

Gastsjöns Bygdegård: 
KAMSDAG  7/7 11.00-15.00 

Bakluckeloppis 8/7  

11.00-15.00 

 

Hucksjöåsen: 
Lördag 28/7 12.00 

Till 100-årsminnet av 

n`Harald.  
Visning av delar ur hans  

livsverk.   
Musik, filmvisning, stipendie-

utdelning, förtäring mm. 

 

Grannäset: 
Gårdsbutik & kök 

Loppis och sommarkafé 

3/7-19/8 kl 12-17 
Gårdsmuseum 

Hem- och skolslöjdutställning 

Mat mot beställning, 

öppet hela året 
Måndagar stängt. 

Tel:0696/40104 

http://www.grannaset.se 

Hällesjö-Håsjö gille: 

Medlemmar och andra         

intresserade kallas till  

ÅRSMÖTE på Grannäset hos 
Eva och Dan  

måndag den 21/5 kl 19.00 

Fika. Varmt Välkomna! 

Västanede församlingshem: 

Tisdag 22/5 11.00 Trivselträff 
med Torsten Bertlin,  

Hildur och Hervor 
 

Hällesjö-Håsjökören: 

Tisdag 29/5 19.00 
Musikcafé i Västanede för-

samlingshem  
 

Västanede Byförening:  
Planerade aktiviteter 2012: 

22/6 13.00– 15.00  
Midsommarfirande: 

Dans kring stången, Lotterier, 

Tipspromenad, Servering 
22/7 13.00 KAMSDAG med 

försäljning utomhus 

29/9 18.00 ”Välkommen till 

byn-Fest”. Medlemmar kom-
mer och firar och äter ärtsoppa 

till självkostnadspris. 

2/12 13.00-15.00 Julmarknad 
 

Röda Korset:  
Nu har KUPAN  fått hem  

massor av fina Baby- och 
Barnkläder.  

Kom och fynda! 
 

 

Se bilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se ! 
Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, utkommer den 14/8. Manusstopp:6/8 

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 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.ovsjo.se&urlHash=-2.142544788918173E-167#_blank
https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.grannaset.se&urlHash=-2.3685914948676005E214#_blank
mailto:michael.lofgren@poles.se

