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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 10 nr 2                                            

                Mars 2014                  

 

Denna tidning sponsras av    

ASTRID och JOHN NYHLÉN                                                                              

 

Nådens år för Kälarne skola? 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 26 mars 2014 fattades   

   beslut enligt följande: 

1.Kälarne förskola och grundskola får med givna nyckeltal och kommunala lo-

kaler som resurs bedriva verksamheten enligt sitt förslag läsåret 2014/2015. 

2.Rekommendation om beslut om Kälarne skolas framtid tas av kommunstyrel-

sen i slutet av 2014 eller början av 2015. 

3.Skolchefen får i uppdrag att anlita en extern utvärderare av undervisningens 

kvalité vid Kälarne högstadium, där rapporten skall vara kommunstyrelsen    

tillhanda inför beslutet. 

4. Skolchefen får i uppdrag att arbeta fram kostnadsredovisning och ett avtals-

förslag med Ragunda kommun angående finansieringsprinciper om Kälarnes 

högstadieelever skulle gå i Hammarstrand. Avtalsförslaget skall vara klart inför 

beslutet.  

LITEN HAIKUDIKT 

APHODIUS DEPRESSUS 

DENNA MÅNADS       

DJUR: 

 

 

FLYGER I SKYMNING 

FINNER DEN LJUVASTE 

FRUKT 

FORMAR TILL SFÄRER 

 

 

LOTSAR LEKFULLT 

LEDD 

AV VINTERGATANS 

STJÄRNFLOD 

FRAMÅT— BAKLÄNGES! 

       RW  
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Pimpeltävling på Hemsjön är en mång-

årig tradition. På senare år har fiske- 

klubben ”Jämtkroken” i Östersund stått 

för arrangemangen.   

I år inleddes ”Kälarne Cup” på Hem-

sjön den 8 mars och avslutades på Fisk-

sjön dagen efter. Resultaten från de 

båda tävlingarna räknades därefter 

ihop.                                              

Gullik Sundin rapporterar från       

Hemsjön: 

Det var 210 fiskare som ställde upp 

denna blåsiga dag. Isen var minst 60 

cm tjock, men den var ”tung-gådd” ef-

tersom det översta istäcket inte bar så 

bra. Tävlingsdeltagarna kom från 

många olika håll, bl.a. Göteborg, Vet-

landa och Oslo. Många återvänder år 

efter år till denna tävling.  

KIK fick ett gott tillskott till sin kassa, 

då man sålde hamburgare för minst 

7000 kr.  

Många lokala övernattningsställen tog 

emot de långväga gästerna. 

Pimpelfiskare är förmodligen ett segt 

och härdat släkte, eftersom de tål att 

sitta vid hålet fyra timmar i vilket väder 

som helst för att sedan komma kån-

kande mot målet med bortåt 15 kg fisk. 

Somliga av dem ”tjursitter” på sitt 

ställe ända tills slutskottet smäller, me-

dan andra börjar ”fiska sig hemåt” i tid. 

Årets segrare på Hemsjön blev Hans 

Ärlingsson från Sveg, som hade dragit 

upp 15761 gram fisk. Dagens fångst 

bestod som  vanligt gällande Hemsjön 

mest av abborre och mört samt en och 

annan storgädda.                                                          
      Runa Westman 

Kälarne Cup 

Kälarne IK Alpina vill tacka alla som ställt upp i slalombacken  
under sportlovsveckorna, så att vi kunde hålla öppet för alla 

sportlovsfirare. Det betyder mycket för bygden att kunna                   
erbjuda den servicen till våra besökare. 

 

Slalomsektionen önskar alla en skön vårvinter!  

TACK!! 

Vi vill skicka ett stort TACK till Inge Flatmo med personal, som sponsrar 

oss på textilslöjden med bl.a. stoppning till kuddar.                                                                    

Veronica,  Kälarne skola 
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Nu är det snart dags för den årliga maj-

blommeförsäljningen.  Fr.o.m. den 8/4 

kan du träffa på våra fina elever i klass 

1-6, när de är ute för att sälja. Efter 

påsk kommer vi också att sätta ut lådor 

med blommor på olika ställen i Kälarne 

där folk rör sig. 

En stor del av förtjänsten från försälj-

ningen går till barn i Kälarne. 

Dels kan man ansöka om bidrag för en 

enskild elev, men varje år delas det  

också ut en summa till varje klass som 

hjälpt till att sälja. Förra året fick vi 

inte in så många ansökningar och vi 

valde då att ge ansökningar till de ele-

ver som har glasögon.     

Gun Svedevall 

Blanketter och mer  information hittar 

du på 

Majblommans hemsida: 

www.majblomman.se,                                                     

e-post info@majblomman.se    

Kontaktperson i Kälarne 

gun@svedevall.se 

 

De här glada majblommeförsäljarna  

får du kanske snart besök av: 

Arvid Källström                                              

och Alice Fagerberg 

Viktigt meddelande från Tallgläntan: 

Bakom Tallgläntans äldreboende finns en asfalterad slinga där Kälarneborna 
ofta rastar sina hundar. 
Vi kommer att ställa upp olika ”happenings” utefter slingan och i skogen,        
där vi promenerar med våra boende. 
Vissa av dem vill också gå där själva i skogen. Då är det inte trevligt att måsta  
gå omkring och trampa i bajs! 
Därför ber vi nu alla hundägare att ta sitt ansvar. Plocka upp efter er! 
 
             Mari Edström med personal. 

 

Majblomman 

http://www.majblomman.se
mailto:info@majblomman.se
mailto:gun@svedevall.se
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Den 14-16 februari genomförde Kälarne Skoterklubb kurs för förarbevis till snöskoter. Sven 

Jonsson och Eje Åhlander höll kursen med 14 deltagare. Av dessa fick 10 stycken göra pro-

vet. Man måste ha fyllt 16 år för att få skriva. De övriga 4 kursdeltagarna kommer att göra 

skrivningen i början av april i år, då de har fyllt 16 år.  

Alla 10 har klarat provet med bravur och kommer nu att få sina förarbevis. Vi är glada att så 

många av våra ungdomar går kursen, där vi som vanligt har lagt tonvikten vid säkerhet. 

Här är en lista på de 10 som har klarat sig hittills: 
Tim Sten, Isabell Tilja, Margit Jonsson, Sebastian Wängman, Morgan Arvidsson, Marcus 

Edbom Jonsson, Carl Engström, Erik Näslund och Jonatan Persson. 

De som gör skrivningen senare, efter att de fyllt 16 år är: Hans Kvist, Kristoffer Amrén, 

Morgan Svedberg och Jonatan Rylander. 

Se bilder på KälarneNytts nätupplaga från vår långtur på skoter, som ingår i kursen. Stopp 

vid Övsjö Strand med hamburgare och korv.  

Självaste Åke Jönsson skötte grillningen och Peter Jonsson hade lagt banan upp över      

Övsjöberget.  

                     Eje Åhlander 

 

Även bilder från hantverksdagarna på Kälarne skola och Kälarnekalendern 2015 

finns på nätupplagan, www.kalarnenytt.se 

Säsongens skoterkurs genomförd i Kälarne 

 Kälarnekalendern 2015! 

Jag vet att det finns MÅNGA duktiga amatörfotografer runt om i Kälarnebygden, så nu hål-

ler jag en fototävling varje månad med Kälarnetema. Varje månads vinnare blir sedan den 

månadens bild i en Kälarnealmanacka för 2015. Fotograferna vinner evig ära och beröm-

melse och sitt namn under den aktuella bilden i almanackan! Är du intresserad av att tävla 

med ett foto som har Kälarneanknytning eller vara med och rösta så kan du antingen bli 

medlem i gruppen Kälarnekalender 2015 på Facebook eller gå in på biblioteket i Kälarne, 

där vi i slutet på varje månad kommer att visa månadens tävlingsbidrag på den digitala ut-

ställningsskärmen och där man kan lämna sin röst hos vår fantastiska bibliotekarie Loulou!  

               Jenny Nilsson 

Hantverksdagar  på Kälarne skola 
Keramikern Maria Luksepp och luffarslöjdaren Ove Hedenström båda verksamma i Tavnäs, 

besökte Kälarne skola två dagar under v 12. Eleverna i åk 7-9 tillverkade bl.a. burkar med 

lock i keramik och ståltråden förvandlades till vispar, provstickor för potatis och en mängd 

olika krokar. Många uppskattade att få byta teorilektioner mot hantverk. En av eleverna som 
njöt av luffarslöjden sa:                                                                                                                                             

- Jag har hellre luffarslöjd i 10 år än matte i en lektion.                                                       

Tack vare pengar som Bräcke kommuns skolor fått från ”skapande skola”, kan våra elever få 

möjlighet att prova på olika saker, den här gången med hjälp av proffsiga hantverkare.           

               Evy Norin 
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”Jag har hellre luffar-

slöjd i 10 år än 

matte i en lektion!” 

Bilder från Hantverksdagarna 

I Kälarne skola 

 

med keramikern                      

Maria Luksepp och                  

luffarslöjdaren                                    

Ove Hedenström  
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   Säsongens skoterkurs 

 

Kälarnekalendern 2015 

 

 

 

 
 

 

Nu har det varit en första    

omröstning på Facebook och      

januaris vinnare blev          

Mia Kankaanranta, som hade 

tagit en bild av sin vackra 

kamphund ute på Ansjöns is. 

      

Grillbilden från vänster: Christoffer Amrén, Hans Kvist, Morgan Svedberg, Åke Jönsson, 

Sebastian Wängman, Emma Nygren, Morgan Arvidsson och Margit Jonsson. 

Skoterbilden från vänster:                     

Jonatan Rylander, Morgan Svedberg, 

Morgan Arvidsson, Marcus Edbom 

Jonsson, Carl Engström (Höglunda), 

Erik Näslund (Höglunda,), Jonatan 

Persson (Höglunda), Eje Åhlander, 

Hans Kvist, Sebastian Wängman,      

Isabell Tilja (Östersund), Margit      

Jonsson, Emma  Nygren. 
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Vattenbrukscentrum i Kälarne är Sveriges och kanske världens mest framstå-

ende försöksanläggning för avel av röding. Avelsarbetet har pågått i 30 år. Vi 

har sedan några år återupptagit samma arbete med avel av regnbåge. SLU är det 

universitet som står för stor del av forskningen, men även andra universitet fors-

kar och bedriver försök hos oss. Avelsarbetet som utförs i Kälarne har varit av-

görande för näringens utveckling. Vi utför just nu ganska omfattande foderför-
sök som vi tror blir ett mycket bra fiskfoder och som tar upp näringsämnen ur 

Östersjön, som sedan många år har en övergödningsproblematik.  

Men vår anläggning har en begränsning och det är att vi inte kan hålla stamfisk i 

den omfattning som är nödvändig för vår fortsatta utveckling. Vi har behov av 

att hålla några ton röding och regnbåge i kassar för att vi ska kunna utöka vår 

verksamhet. Vi tror och hoppas att det finns vatten i vår närhet som vi kan ha 

några odlingskassar i, vi vet bara inte var, just nu. Nu hoppas vi att ni som finns 

i bygden kan hjälpa oss att föreslå lämpliga platser i omgivande vattendrag och 

sjöar.  

Förutsättningarna är att det finns ett djup om minst 8 meter och maximalt 40 

meter från land. Islossning kan ibland vara ett problem och eftersom vi närmar 

oss den tiden skulle vi kunna undersöka om platsen är lämplig utifrån hur isloss-

ningen ser ut. Det finns fler parametrar och därför så uppmanar vi er att kon-

takta oss på anläggningen så kan vi ger er mer specifik information. Hellre ett 

förslag för mycket. 

Tillsammans kan vi fortsätta utveckla Vattenbrukscentrum och anläggningens 

forsknings- och försökverksamhet.  

Med Vänlig Hälsning 

Daniel Wikberg                                            

VD Vattenbrukscentrum Norr AB,  

070-641 80 60  

Åvägen 17   

840 64 Kälarne    http://www.vbcn.se  

Vattenbrukscentrum Norr AB 

En fråga till KälarneNytts läsare: 

Vilken person i Kälarnebygden är det som liknar ett forsande vattenfall,                                          

en glittrande norsk fjord, har ett ansenligt mått av finsk sisu                                                                

och som lever efter devisen: ”Det kommer att gå!”  

Rätt svar på nästa sida:                                                             

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u69605400&url=http://www.vbcn.se&urlHash=-3.4816409212437455E76
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ett 33-årigt  energiknippe, uppvuxen i       

Kälarne, gift med Jocke och mamma till 

Vilma 8, Emma-Lisa snart 4 och Måns 2½ år. 

Som person beskriver hon sig själv som posi-

tiv. Hon tror mycket på tankens kraft, att den 

kan vända det negativa till något positivt. 

Jantelagen avskyr hon. Sin goda självkänsla 

har hon fått från föräldrarna. 

- Man får ingenting gratis och det försöker 

jag lära mina barn också. Själv har jag alltid 

fått hjälpa till i mina föräldrars företag. Men 

jag vill inte bo på jobbet själv, säger hon.                                                                                                            

Mat och dryck har alltid intresserat Tessan, 

så när hon blev erbjuden att köpa Grannäset 

med restaurang, café och gårdsbutik behövde 

hon inte lång betänketid för att tacka ja. Men 

hon berättar att hon djupandades och be-

stämde sig för att ta det försiktigt under 

första året. Hon hade gått en grundkurs i 

storhushåll och restaurang, men hade ingen 

större erfarenhet i praktiken.   

Hon har ägt Grannäset sedan 1 juni i fjol.                                                                     

- Det har varit en ”positiv chock” och jag har 

lärt mig så mycket, berättar hon. 

Elba Nilsson Smårs hjälper till i verksam-

heten vid behov. De har ett mycket gott sam-

arbete, har olika specialiteter och komplette-

rar varann på ett utmärkt sätt.  

Vilka planer finns det då för framtiden? 

Under kulturveckan, vecka 28, blir det för-

hoppningsvis tre kvällar med underhållning 

och andra kulturella inslag. Höstmarknad och 

barnens dag blir det också liksom cham-

pagneprovning. Catering kan också ordnas. 

Det röda huset på gården används till ut-

hyrning under sommaren. Men Tessan hän-

visar gärna sina gäster till andra boenden och 

lokala matproducenter. Hon marknadsför 

nämligen hela bygden. 

I sommar planerar hon att börja med olika 

teman och smaker efter årstiderna, t.ex. 

”Grannäset i sommartid”, ”Smak av hösten” 

osv. Ekologisk glassbar kommer hon också 

att erbjuda med ”lokal smaksättning”.  

På gården finns en gammal  smedja. En äldre 

smed, som besökte gården, förklarade att han 

aldrig hade sett en så fin och välutrustad 

smedja förut. Den skulle hon vilja göra något 

mer av, liksom alla de gamla husen och bo-

darna. 

Tessan är en person som vill att allt ska 

hända fort. Fast hon säger sig veta, att hon 

måste lugna sig lite.  

I nästa ögonblick berättar hon om sin kom-

mande karriär, den som politiker. I höst kom-

mer hon att finnas på centerpartiets vallistor, 

både i kommun- och riksdagsval. 

- Stress för mig, det är att sitta och titta på, 

säger hon. 

Kälarne skolas nedläggningshotade hög-

stadium och Kälarnebygdens framtid har hon 

engagerat sig hårt för. 

” Men jag kan prioritera. Familjen kommer 

alltid först.”   

Just nu är de i färd med att bygga ett eget hus 

på Näset i Ansjö. 

- Det blir nog inte klart förrän till jul. Men 

jag säger inte vilken jul! tillägger hon.  

Som avslutning på denna inspirerande prat-

stund tillsammans med Tessan bjuder hon på 

kaffe med glassprovning.                         

Först messmörglass med whisky och därefter 

havtorns-sorbet. Läckert! 

     Runa Westman   

Tessan Flatmo 
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1. Varför ska man gräva fiber själv på landsbygden? 

Därför att de "kommersiella" krafterna alltså (marknaden) inte ser ekonomi i att etablera sig på 
landsbygden.  

2. Vad kommer det att kosta att ansluta sig? 

Det beror på hur många som i slutändan tecknar sig. Alla som tecknar sig delar på kostnaden för 
grävning och material. En premiär kostnadsuppskattning kommer så snart som möjligt.  

3. Jag vill vänta lite och se vad som händer. 

Det är viktigt att du anmäler dig nu. När föreningen ska söka bidrag är medlemsantalet en av 
dom viktigaste parametrarna.  Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer 
att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att 
det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse.    

4. Vad förbinder jag mig till om jag blir medlem i föreningen?  

Ingenting. Medlemskapet visar att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fibernätet men 
är inte en bindande anmälan. En bindande beställning kommer därefter kunna göras separat ef-
ter beslut om projektets genomförande.  

5. Vad kommer det att kosta? 

Medlemsavgiften är en engångsumma på 100 kr därtill kommer en årsavgift per fastighet också 
den på 100 kr, första årsavgiften är för 2014. Senare kommer anslutningsavgiften, i dagslägget 
kan vi inte svara på vad det kommer att kosta att ansluta sig till fibernätet. Men vi hoppas på att 
det kommer ligga på mellan 15 000-20 000 kr. Anslutningsavgiften kan delbetalas, men när pro-
jektet startas ska hela summan vara betald till föreningen.  

6. Kommer man att kunna ansluta sig om t ex 2 år? 

Ja, det kommer att gå. Dock kommer det att vara dyrare, det beror på att anslutningen då inte är 
bidragsberättigad. Gräv- och markjobb, samt installation blir också dyrare då de inte upphandlas 
för fler fastighetsägare.    

7. Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra? 

Det befintliga kopparnätet är gammalt, dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via    
fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till tele-
fontjänster och TV.     

8. Idag har jag bredband via telefonkabeln. Jag har bra uppkoppling från flera datorer och 

kan se film. Varför behöver jag fiberkabel?. 

Man får en stabilare anslutning som inte är känslig för åska över huvud taget. Det finns ingen 
ström i ledningarna! Dessutom försämras inte bandbredden beroende på avståndet mellan ut-
rustningen, som fallet är med ADSL och kopparkabel. 

Man får en lägre kostnad för telefon-, tv- och bredbandsabonnemang tillsammans. Allt ligger i ett 
paket, och man sparar hundralappar per månad! 

Man får del av bidragen från Länsstyrelsen. Om du istället vill ansluta om några år kommer din 
kostnad troligen att bli mer än dubbelt så stor. 

9. Hur hög kapacitet kan man tänkas få till mitt hushåll? 

Varje hushåll kommer troligtvis ha tillgång till 100 mbit/s. Av dessa är det TV som tar det mesta, 7
-9 mbit/s för en vanlig kanal och ca 20 mbit/s för en HD-kanal. Kapaciteten till varje anslutning är 
unik, du delar alltså inte på hastigheten. Det skiljer sig från telenätets tjänster där vi som använ-
dare delar hastigheten med alla andra på samma telestation. Ju fler som är uppkopplade samti-
digt desto lägre kapacitet får var och en.      

Granens fiber ekonomiska förening 
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10. Men är inte mobilt bredband det som kommer gälla i framtiden? 

Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland 
hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med 
alla andra som ansluter till samma mast.  

Täckning och kapacitet: 

I ett mobilnät finns två faktorer som påverkar möjligheten att ringa och surfa, täckning och kapa-
citet.  

Täckning är det område en mobilmast täcker in med sina signaler, det vill säga det område där 
kunden kan använda sin mobiltelefon eller mobila bredband. När en mobilmast i 3G-nätet blir 
överbelastad så minskar dess täckningsområde. Det gör att kunder i utkanten av området kan 
tappa eller uppleva sämre kontakt med nätet.  

Kapacitet handlar om hur många användare en basstation/mobilmast kan hantera samtidigt. Är 
det väldigt många människor uppkopplade mot en basstation, eller om det är många som an-
vänder krävande webbtjänster samtidigt så kan det gå långsammare eller vara svårt att komma 
ut på nätet. 

Källa: Telia 

 

11. Hur betalar jag? 

Medlemsavgiften betalas till vårat Bankgiro 512-6628, skriv ditt namn och fastighetsnummer och 

adress som meddelande. 

När det gäller anslutningsavgiften kan man välja att betala in den när projektet startas, vi kom-
mer självklart informera om när vi behöver ha pengarna då. 

Eller så kan ni välja att delbetala summan, hela summan återbetalas självklart om det mot för-
modan inte skulle bli något nät. 

Betala helst före årsmötet som kommer att bli 5/4 kl 1400 på Biosalongen i Kälarne 

12. Övriga frågor? Det går att nå ordförande Jan-Anders Jarebrand på                  

jarebrand@telia.com 

 

Varför  fiber? Fiber= framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, ”obegränsad” ka-
pacitet  och stimulerad utveckling.                                                                                                                                                        
Snabbt bredband  Fiberoptiken är det mest framtidssäkra medium man kan bygga bredband med idag.  
Det garanterar att vi även i framtiden kommer att få uppkoppling mot internet med bästa möjliga förut-
sättningar. Det vanligaste grundpaketet är ofta 100/10 Mbit. Det betyder att det går att ladda ner från 
internet med en hastighet på 100 Mbit/S och ladda upp med 10 Mbit/s. 

IP-telefoni IP-telefoni har flera fördelar. Man slipper stormkänsliga telefonledningar. Ledningarna är 
mindre känsliga för åska eftersom fibern inte använder sig av elektriska signaler. Man får vanliga telefon-
nummer och alla tjänster du använder dig av i dag finns även för IP-telefoni. 

IP-TV Nätet klarar också av att hantera TV-kanaler med hög bildkvalité, HD-kanaler. Det behövs inga an-
tenner eller paraboler för mottagning, vilket ger perfekt mottagning, oavsett väderlek. 

Avgifter Medlemsavgiften är en engångssumma på 100 kr. Därtill kommer en årsavgift per fastighet, 
också den på 100 kr, första årsavgiften är för 2014. Senare kommer anslutningsavgiften. I dagsläget kan 
vi inte svara på vad det kommer att kosta att ansluta sig till fibernätet. 

Ansluta sig senare  Visst kan man avvakta och ansluta sig  senare, men det kommer inte att bli billigare. 
Ansluter man sig senare går man miste om bidragen och kommer att få betala den faktiska avgiften för 
att ansluta sig till nätet och arbetskostnad utöver. 

mailto:jarebrand@telia.com
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Den 9 februari var vi 14 pers från Kä-

larnebygden som gjorde studiebesök i 

Resele. Ett positivt och glatt gäng på 6 

pers tog emot oss med öppna armar. 

Bakgrund: Resele har tillsammans med 

byns unga lockat barnfamiljer till orten 

och väckt regeringens intresse p.g.a. 

sina moderna ”raggningsmetoder” och 

fick tidningen Lands pris. 

Sollefteå Kommun beslutade att lägga 

ner Resele skola p.g.a. elevbrist, 30 ele-

ver. KS och FM sammanträden var pla-

nerade i december månad, mitt i jul-

ruschen, för att klubba beslutet. Ingen 

information till byborna var planerad. 

Det finns ett byalag i Resele sedan 

många år. 

Vad hände:  

Byalaget inrättade 3 st undergrupper:                                                                                                 

1. skolgrupp 2. inflyttningsgrupp.3. 

asylgrupp. Nästa chock för byn kom då 

man tänkte lägga ner förskolan och riva 

skolan eller kallställa. 

En allmän oro  spred sig i byn för bar-

nen. Reseleborna med kringliggande 22 

små byar  började jobba aktivt och ide-

ellt för att rädda byn. Broschyrer och 

flyers trycktes snabbt upp och man syn-

tes överallt. Framför kommunhuset, på 

mässor, festivaler, marknader, på 

Blocket, i stan och i alla möjliga sam-

manhang. Ett positivt samarbete bör-

jade  mellan byn, kommun, politiker, 

journalister, föreningar och företagare. 

En ung tjej på 25 år öppnade affären 

igen. Den är nu träffpunkt med kaffe, 

spel och post. 

Skolan är NAVET i byn. Byborna sam-

las kring de viktigaste frågorna för 

framtiden. 

I dag jobbar man med föreläsningar, 

förbättringar och distanskurser. I skolan 

har man nu uppnått Grön Flagg för sitt 

jobb med miljö och vattenfrågor. Man 

har också jobbat med First Lego        

League, robotbygget. En tävling för 

skolelever. Dom jobbar med forskning, 

utveckling, svenska, engelska och tek-

nik. I år jobbar man med naturkatastro-

fer. Skolgruppen hjälper och stöttar där 

inte lärarna räcker till, t.ex. vid läxläs-

ning och ser till att eleverna får en extra     

idrottstimme samt stöttar vid utflykter 

och studiebesök. 

Skolgruppen är med i planering av 

skolarbete, skolmat och skolgård. 

En liten skola med stor kvalité. Det är 

framtiden. 

Resultatet har blivit 26 nyinflyttade fa-

miljer. Summa ca 75 personer.                                 

         

   Vid pennan Astrid Nyhlén 
 

 

STUDIEBESÖK I RESELE BY 

I nästa nummer av KälarneNytt, som trycks den 23 maj, finns                  

program för Kälarnedagen 6 juni! 
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Kälarnedagen  
en dag för bygden  

blir i år den 6 juni 

Som vanligt blir det musikunderhållning med  

lokala förmågor, knallar, företag och föreningar  

som visar upp sig själva och sina varor. 

Välkommen att medverka! 
Anmäl dig till 

Elisabeth Barchéus Näslund  

0696-406 19, 073-067 13 23, 

eller Inger Säll 0696-403 24, 070-536 85 59. 

Vem blir årets eldsjäl? 

 
 

 

Kälarnebygdens förening har beslutat att utse ”årets eldsjäl”                     

i Kälarnebygden. Denna utmärkelse skall gå till  

”en person som med engagemang arbetar ideellt  

åt föreningar och därmed är en stor tillgång för bygden”. 

Utmärkelsen kommer att delas ut på Kälarnedagen.  

Nomineringar med motivering skickas senast 15 maj till  

michael.lofgren@poles.se eller 

Kälarnebygdens förening 

c/o Elisabeth Barchéus Näslund  

Södervägen 1, 840 64 Kälarne 

elisabeth.naslund@home.se 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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 HOTELL ÖSTJEMTEN PÅSKDAGEN söndag 20 april  

PÅSKBUFFÉ 18-20  (bokar du bord innan 16/4, så dukar vi) 

”Carros Trubadurer” Stefan & Rasmus spelar från & till 

 kl 19-22 

Öppet till 22,00 

Buffén innehåller bl.a. 

(OLIKA SORTER AV SILL, LAX & ÄGGHALVOR, ROSTBIFF, PÅSKSKINKA       
KALLMARINERAD KYCKLINGFILÉ & FLÄSKFILÉ, LAMMFIOL/LAMMSTEK, 

JANSSONS FRESTELSE, ÄGGRÖRA, MATJESSILLTÅRTA, KÖTTBULLAR,                  
PRINSKORV. POTATISSALLAD,GRÖNSAKER, BRÖD, SMÖR,                                                                       

OSTAR & GODIS & DESSERT M.M) 

 

Buffén står uppdukad 18-20  

(eller så långt det räcker) 

Pris 195: - barn 0-5 år 0: - barn 6-14 år 13: -/året  

inkl. 1 påskmust 

Boka bord på tel. 0696-40500 

 

17/4 Skärtorsdag  10-18 

18/4 Långfredag      STÄNGT 

19/4 Påskafton     STÄNGT 

20/4 Påskdagen     12 – 22 

21/4 Annandag påsk   STÄNGT  
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Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, 2014 trycks den 23/5 Manusstopp: 16/5. 

 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 

Medlemsinfo Kälarnebygdens 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  2014:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift        50     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

 
Trivselträffar :    
Tisdag den 29 april                        

på Folkets Hus i Hällesjö. 

Linda Rattfelt 

sjunger och berättar. 
 

Tisdag den 20 maj               

vid Måsjöforsen.                    

Korvgrillning och under- 

hållning av Boris och 

Jonny. Om det blir regn 

flyttas tillställningen    

under tak.  

Gastsjön: 

Trivselbingon startar den                   

2 april klockan 18.45.  

Gastsjöns            

bygdegård:               
Söndag 11 maj 18.00   

Peter Frändén visar fil-

men och berättar om 

träbanan i Gastsjön.  

Fika.    Entré 50:- 

Västanede              

Byförening: 
Årsmöte i                     

Bespisningslokalen 

Torsdag 10/4 19.00 
    

 
 

Kommer du ihåg 

Mor på morsdag 

25/5? 
Gör det enkelt, boka bord 

hos oss. 

Vi dukar upp till        

Morsdagsbuffé. 

Hotell Östjemten  

0696-40500 

Folktandvården i Kälarne 

med tandläkare, tandhygienist och två sköterskor 

har öppet alla tisdagar och dessutom torsdagar udda veckor,                                                              

telefontid från 7.30  

Nås alla dagar på tel. 0696 166 80 
 

mailto:michael.lofgren@poles.se

