
En tidning för Kälarnebygden  årgång 15   nr 2
Maj 2019

Nu är det maj och känns som april och när det var april kändes det som maj, men snart 
är det sommar! 
I det här numret av KälarneNytt kan ni läsa om bland annat Kälarnedagen 2019, lite 
om vad som hänt på Kälarne skola under våren, om Skecken och Skeck-Anna, samt om 
en rad aktiviteter i vår bygd under sommaren. 

Redaktören 🌼
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Denna tidning sponsras av Jan Persson Entreprenad AB, Indal

Invigning av samekåtan på Hucksjöåsen
Lördag den 15 juni kl 12

Tal och invigning av renskötare Jan Åke Jonsson 
och Ann Kristin Solsten från Gaaltije.

Underhållning
Kaffe och kolbullar

Tag gärna med egen stol!
Varmt välkomna hälsar Hucksjöåsens byalag

Stöd gärna föreningen, 100 kr/år
Swish 1231728260



Kälarnedagen den 6 Juni 2019 
 Program för Kälarnedagen, ”en dag för bygden” 

 Tid: Från 11.00 till ca 14.30 
 Plats: Gräsytan vid busshållplatsen samt på skolan. 

 Konferencier: Hans Westlund  

Musikunderhållning vid busshållplatsen 
kl 11.00 till ca 11.45 Östra Jämtlands dragspelsklubb  
kl 11.50 till ca 12.50 GUB band  
kl 13.00 till ca 14.00 Emmelie Adebåge  

Kl 14.10 till ca 14.20 Omröstning Hattparad  
kl 14.30  Årets eldsjäl i Kälarnebygden utses,  
  prisutdelning 

Övrigt aktiviteter under dagen 
• Hattparad, där man får rösta på snyggaste/häftigaste hatten 
• Någon aktivitet i skolan   
• Knallar mm kommer att finnas 
• Röda korset ”Kupan” är öppen 
• Gratis hoppborg med hinderbana för alla barn anordnas av BUFF 
• Norden Bio visar fem kl 18.30 

 

 Medarrangör:  BUFF     och 
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Olympierbesök 

Den 25:e mars så kom olympiern Anders 
Södergren hit till Kälarne Skola och pra-
tade om sina erfarenheter i World Child-
ren´s Prize och sin gamla karriär i längd-
skidor. Vi har jobbat med WCP i några 
veckor nu, vilket innebar att vi blev inde-
lade i grupper på 3–4 pers och vi fick se-
dan läsa om tre olika personer som hjälp-
te barn i andra länder: Ashok Dyalchand, 

Spès Nihangaza och Guylande Mèsadieu. Sedan fick var och en av grupperna göra en 
presentation om någon av dom här tre personerna. Tre grupper fick berätta inför 4–5 
och dom resterande grupperna fick presentera inför 8-9. Därefter röstade alla på vilken 
kandidat de tyckte gjort det bästa jobbet. 

Worlds Children´s Prize är ett pris som delas ut i Globen av drottning Silvia och det går 
till någon av de tre nominerade. 
Dom jobbar för att barn ska ha 
det så bra som möjligt runt om i 
världen. 
Anders inspirerade oss inför Jor-
den Runt-Loppet där vi tillsam-
mans med en miljon barn världen 
över ska springa tre kilometer för 
en bättre värld. Jorden runt loppet 
utgår från FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. 
Vi tyckte att besöket var bra för vi hade ett fys-pass och vi fick röra på oss. Det var 
coolt och inspirerande att träffa Anders och så var det intressant för vi fick veta att det 
är bra att sätta upp mål om man ska lyckas i OS.

Klass 6-7 genom Stina Sundin Nilsson och Jytte de Lange 🌼
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Camilla Lagerqvist

Den 4/4 var författaren Camilla Lagerqvist här och berättade om sina ungdomsböcker 
som hon har skrivit. Hon har bland annat skrivit böckerna, Den vita döden, Cirkusflic-
kan, Uppdraget, Det brinner i mitt huvud, Rädda honom.

Hon berättade att det tar två månader att skriva en hel bok. Det tar ungefär ett år att 
trycka en bok innan den kommer ut. Hon har skrivit 18 böcker och håller på med sin 
19:e bok.

Klasserna 4-6 har deltagit i ett projekt med Jamtli och Camillas bok “Uppdraget”, där 
handlingen är förlagd till 40-talet. På Jamtli berättade en tjej om hur det kunde vara för 
huvudpersonerna i boken Maja, Ben (Benjamin) och Hilde under kriget. Ben och Hilde 
hade flytt från Norge.

Vi tog även del av 
utställningar och ett 
besök på Landsar-
kivet. Vi fick veta 
hur det var att leva 
under Andra 
Världskriget. Vi var 
också i Per Albin 
torpet. Vi hade väl-
digt kul på Jamtli.

Besöket av Camilla 
var bra tyckte 
många i klasserna 
4-7. Det var väldigt 
roligt säger 4-5.

Av: klasserna 4 -7 genom Ina, Ida och Elvira, Simon S och Tekla 🌼
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Sommaraktiviteter 🌼  🌼  🌼    

Tantmuséet, Kälarne
14 maj - 31 aug Sommarkafé och loppis
Dagl kl 11-17 Astrid Nylén 070-293 93 97

Trivselträff vid Måsjöforsen
28 maj, kl 11 Musikunderhållning med Jonny och Boris, 

lotteri, korv och fika.

Nationaldagsfirande Hällesjö kyrka "
6 juni, kl 18 Högtidstalare Loulou Westlund

Kaffeservering

Gastsjö Bygdegårdsförening
6 juli, kl 11-14 Kamsfest och marknad

Kams, korv, hamburgare och kaffe med hembakat bröd.
Knallar, lotterier och ansiktsmålning.

8-31 juli, kl 11-15 Sommarkafé och loppis i bygdegården
Kontaktperson Sigbritt Eriksson 070-621 78 62

Bygdegården, Väster-Övsjö
17 -19 juni kl 10-13 Konstskola från 8 år och uppåt. Gratis förutom egen resa 
19 - 20 juni kl 19-21  Kvällsöppet med café för ungdomar
22 juni kl 14              Badhusparken öppnar för säsongen. Fika finns att köpa i 

bygdegården
7 juli kl 18            Vernissage i bygdegården
8 - 22 juli kl 11-15    Konstcafé, våfflor och hembakt. Utställning av konst, även 

broderade bonader
19 juli kl 19              Quiz
26 juli kl 19              Kvällscafé med Melodikryss och a Barbro
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Inför EU-valet

Det är mycket som händer på 
Kälarne skola och nu förbere-
der sig högstadiets elever på 
att i maj medverka i Skolval 
2019, EU-valet. Den femte 
april hade 6-9:an äran att få 
besök av EU-parlamentariker 
Fredrick Federley, som visade 
att ett besök på vår skola var 
lika viktigt som andra upp-
drag han har. Mellan hans 
landning på Frösön kl 12.20 
och en intervju hos radio Jämtland kl 16 hann han med en visit till Kälarne, impone-
rande! Han berättade om sig själv och svarade på elevernas alla frågor, blev ”riktigt 
manglad” enligt honom själv.
Det var en stor upplevelse för oss på skolan men även en stor upplevelse för honom, att 
få möta så många kloka och fantastiska elever! Wow, vilken dag!

Mimi Kallin 🌼  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Hällesjö-Håsjö församling 
Sö  26/5 11.00 Håsjö nya Gudstjänst 
To   30/5 09.00 Håsjö gla Gökotta 
Sö  2/6 11.00 Hällesjö Gudstjänst 
On 5/6 14.00 Tallgläntan Andakt  
To 6/6 18.00 Hällesjö Nationaldag  
Sö  16/6 18.00 Håsjö gla Högmässa 
Lö 22/6 11.00 Hällesjö Gudstjänst 
Sö 23/6 18.00 Ljungå Högmässa 
Sö 30/6 18.00 Håsjö gla Högmässa 

Sö 7/7 11.00 Vallsjön Gudstjänst 
Sö  14/7 18.00 Hällesjö Högmässa 
Sö 28/7 18.00 Håsjö gla Högmässa 
On 31/7 14.00 Tallgläntan Andakt 
Sö 11/8 11.00 Hällesjö Gudstjänst 
Sö  18/8 11.00 Håsjö gla Högmässa 
Sö 25/8 18.00 Håsjö gla Gudstjänst 
On 28/8 14.00 Tallgläntan Andakt 
Sö 8/9 11.00 Hällesjö Gudstjänst 
www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat 
0696-536 30



Fortsättning från förra numret

Gården ”Ystat” på Hucksjöåsen 

Elektriciteten kom 1949.  Det 
var en stor händelse med in -
vigningsfest  för  byn  här  i 
gammalstugan. Elen underlät-
tade  arbetet  på  många  sätt. 
Agnes berättade att det första 
hon köpte var en slipstensmo-
tor. Hon hade fått nog av att 
dra veven när slåttermaskins-
knivar,  liar,  yxor  och  knivar 
skulle slipas. Motor och sten  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Bräcke kommun söker: 

SOMMARVIKARIER TILL VÅRD OCH OMSORG
Vill du ha ett givande vikariat där du verkligen gör skillnad för människor, och har god chans till 
förlängt arbete? Då ska du söka dig till oss! Vi behöver vikarier till särskilt boende, hemtjänst, 
nattpatrull, gruppbostad och personlig assistans i Bräcke, Gällö och Kälarne sommaren 2019. 

Läs mer och sök jobbet på:
bracke.se/ledigajobb

Bild från Ove Wallberg



finns kvar och fungerar fortfarande även 
om  själva  stenen  blivit  ojämn  och  lite 
svår att hantera.
I  början av 1960 kom ännu en nyhet, 
TV:n.  Det  berättas  att  många  kom till 
gården för att få se på nymodigheten.  
Man  moderniserade  lite  i  lagårn.  En 
mjölkmaskin  installerades  och  lagårn 
försågs  med  en  silo.  Det  var  en  lite 
ovanligare nyhet i en skogsby. För att få 
till  ensilage  måste  inlagt  material 
pressas samman. Det gick till så att sto-
ra vattentunnor  placerades på topp som 
sedan  vattenfylldes.  Med  hänsyn  till 
pumpens förmåga, slangdimension mm 
så var det en tidsödande process och ett 
lämpligt arbete för gårdens döttrar. Där 
kunde dom sitta i godan ro och överva-
ka processen och samtidigt läsa sina  

flickböcker. Idag finns bara skalet eller 
omslutande väggar till silon kvar.
Såghuset finns kvar men sågen är inte i 
brukbart skick. Senast sågen var igång 
var  i  början  på  1970-talet.  Den gamla 
motorn har ersatts av en kultändare. Ef-
ter  mycken  möda  och  vådligt  äventyr 
har motorn kunnat startas ett par gånger 
men aldrig varit kopplad till sågverket. 
Dagens husbehovsvirke sågas på en li-
ten SOLO-såg.
Bakstugan står kvar och används än idag 
till  sitt  ändamål.  Smedjan  finns  också 
kvar och vittnar om hur man bedrev dåti-
dens smidesbruk för att klara gårdens be-
hov av olika smiden till verktyg och kör-
don.

Ove Wallberg 🌼

�8

Multisportarena i Kälarne

Kälarnebygdens ek förening kommer att genomföra ett Leaderprojekt där vi bygger 
en multisportarena på Kälarne skolas grusplan. Vi har beviljats bidrag på 992 kkr från 
Leader Mittland Plus som är ett EU finansierat glesbygdsstöd. Vår egen insats i pro-
jektet är de ca 300 kkr som Ann-Marie Vallin testamenterade.
Det kommer att byggas en 20x40 m hockeyrink med konstgräs inne i rinken samt in-
nebandymål, basketkorgar och fotbollsmål. Det kommer att anläggas en 60 m löpar-
bana med 3 banor, längdhoppsgrop och ansatsbana samt kulstötningsring. Ett mycket 
inspirerande projekt för bygden och bygdens innevånare. Arbetet kommer att påbör-
jas i mitten/slutet av juni, färdigställande i slutet av juli. Invigning när skolan börjar i 
mitten av augusti.  Michael Löfgren 🌼



Kälarne idrottsklubb fyller snart 100 år

Fast egentligen kanske man skall säga att för snart 100 år sedan fick Kälarne sin första 
idrottsföreningen. Den 14 februari 1920 bildades Kälarne idrottsförening. Efter fem år 
uppstod en schism inom den nya föreningen. Delvis av politiska skäl bildades 1925 
Kälarne skidklubb, som företrädesvis organiserade socialdemokratiska  medlemmar. År 
1936 kunde motsättningarna överbryggas och Kälarne idrottsklubb bildades genom en 
sammanslagning.

Under de första åren var skidåkning dominerande inom båda föreningarna men under 
1930- och början av 1940-talet övertogs den rollen av fri idrott och då främst löpning. 
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Inom båda sporterna nåddes sagolika framgångar med Alfred ”Håsjökometen” Dahl-
qvist, Henry Kälarne, Gunder Hägg och Erik Arvidsson. Tre år i rad 1940-1942 fick 
idrottare från Kälarne Svenska dagbladets bragdmedalj för årets bästa idrottsprestation. 
Mer därom i min kommande bok om Kälarne. 

När KIK fyllde 25 år anordnades ett hejdundrande kalas den 25-26 augusti på den nu 
igenvuxna Åvallen längs vägen till det som då kallades ”Fiskodlingen”. 

De ovan nämnda storstjärnorna hade vid den tiden avslutat eller var i slutet av sina kar-
riärer och deltog inte. Trots det kom 1.500 åskådare. Dagen till ära invigdes en vatten-
grav för 3.000 meter hinder, som dock användes denna enda gång. 
Som framgår av bifogad annons var friidrott och fotboll huvudattraktionerna under 
dagtid. Tidstypiskt anordnades fotboll mellan Gubb- och damlag som ett ”komiskt” 
inslag. Damidrott förekom knappt på 1940-talet. Men andra tider skulle komma!

Två kvällar kunde man glädjas åt lokalrevy av Kälarnes egen revypappa Nils Gösta 
(Nordlund) och dans på paviljongen till Fridolf (Erikssons) orkester.

Med anledning av jubiléet utgavs en liten minnesskrift av Eric Edström.
Peter Frändén 🌼
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Konsert med Swingtime 
1 juni, kl 19, Hotell Östjemten 
Välkommen!  

arr: Kälarne Jazz- och blues 
Med stöd av ABF Bräcke, Bräcke kommun och Kulturrådet

25 år 2
019!



Skecken och Skeck-Anna i Sörbygden

I dagens Sverige är det en hel del tal om 
papperslösa.  Det  gäller  då ofta ungdo-
mar som flytt från krig i sina hemländer.  
Men  tidigare,  långt  in  på  1900-talet, 
hade vi en annan typ av papperslösa i 
landet,  alltså  personer  som  inte  var 
skrivna någonstans och levde helt eller 
delvis utanför samhället. Dessa personer 
kallades  vanligen  tattare.  Därutöver 
fanns  gruppen  zigenare  som  hade  ett 
likartat levnadssätt.
I  september  1942  fick  socialstyrelsen  i 
uppdrag av socialministern Gustav Möller 
och  hans  statssekreterare  Tage  Erlander 
att göra en inventering av landets tattare 
och zigenare. Från Hällesjö socken inkom 
då en rapport  om Erik Vilhelm Nyberg, 
kvastbindare  och  diversearbetare,  född 
1878  samt  Anna  Vilhelmina  Åkerlund, 
hushållerska, född 1877. Kyrkoherde Ber-
til Hasselberg skrev: ”Beträffande Nyberg 
är det svårt att bestämma huruvida han är 
tattare  eller  ej,  däremot  är  Åkerlund  en 
typisk sådan. De hava fört  ett  kringflac-
kande liv och under de senaste åren före 
kyrkoskrivningen  i  Hällesjö  den  4  de-
cember 1941 ej varit skrivna någonstans.” 
Från  Bräcke,  Fors,  Håsjö,  Ragunda  och 
Stuguns socknar kom inga rapporter om 

tattare, men totalt från Jämtland redovisa-
des 111 personer. 
Dessa  fakta,  som  min  skolkamrat  Olof 
Frändén tagit  fram, fick mig att  fundera 
på  vilka  Östjämtlands  två  tattare  var. 
Namnen Nyberg och Åkerlund sade mig 
inget men jag kom ganska omgående att 
tänka på Skecken (uttalas med k-ljud) och 
Skeck-Anna  som  på  1940-talet  bodde  i 
Bynaberget nära mitt  föräldrahem i Sör-
bygden.  Om detta par har jag och mina 
syskon då och då talat  och undrat  över. 
En kontroll visade att min gissning stäm-
de,  deras  rätta  namn  var  just  Anna 
Åkerlund och Vilhelm Nyberg. För att få 
fram ytterligare uppgifter för denna arti-
kel  har  jag  gjort  en  del  arkivsökningar. 
men framförallt  har  jag  fått  information 
från ett stort antal personer som jag talat 
med. Se förteckning i slutet av artikeln.
Anna var född den 12 december 1877 i 
Leksand och Vilhelm den 19 juli 1878 i 
Ramsberg  i  Närke.  De  tycks  båda  ha 
lämnat sina hem tidigt. Det är klart att 
Vilhelm  vistades  i  Karlstad  1903  ef-
tersom han då blev tagen där för ”i hög 
grad supigt levnadssätt”. I övrigt är det 
inte  känt  var  de  befann  sig  fram  till 
1921. Då framgår det av födelseboken 
för Fredrika socken i södra Lappland att 
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Anna  Åkerlund  fött  sonen  Ernst  Olov 
Åkerlund den 16 augusti  1921 då hon 
alltså var 43 år. Det är antecknat att föd-
seln  ägt  rum under  en  gran  i  Arnäs  i 
närheten  av  Örnsköldsvik.  Som  fader 
uppgavs  Vilhelm  Nyberg,  ”som  bor  i 
Noret i Leksand men färdas som resan-
de strängarbetare”. Sonen döptes i Fred-
rika  den  5  september  och  samma dag 
sändes dopattesten till pastorsämbetet i 
Leksand.
Hur gick det sedan för sonen Ernst? Klart 
är  att  han år  1940 kom som papperslös 
19-åring till  Ljungå och blev kyrkoskri-
ven där den 13 november. Han fick sedan 
bostad  och  arbete  som dräng hos  hand-
landen och hemmansägaren Ragnar Jons-
son i Sörbygden. Ernst har beskrivits som 
en mycket snygg man (se bild), som trots 
sin  ålder  under  en  tid  fick  gå  i  skola  i 
Sörbygden.  Efter  en  period  som  dräng 
hos Björnssons i Mjösjö flyttade han till 
Åmål 1946. Åren 1948–1956 var han gift 
med Stina Nilsson från Hörnefors (1920–
2004) och bodde då i Umeå. Mellan 1957 
och 1962 fick han tre söner med Birgitta 
Nilsson  från  Harmånger  (1937–2005). 
Han bodde då och arbetade i Ilsbo i Häl-
singland där han gjorde sig känd som en 
skicklig svetsare. Omkring 1970 flyttade 
han till Sörmland, där han bodde på olika 
platser.  När han avled i  Vingåker den 6 

februari 1985 var han antecknad som för-
packningsarbetare. 

    Ernst Åkerlund

1941, ett  år efter Ernst,  kom hans drygt 
60-åriga  föräldrar  till  Hällesjö  socken, 
först  till  Ljungå och sedan till  en  enkel 
men fast  bostad  i  Bynaberget  i  Sörbyg-
den.  Stället är vackert beläget i en syd-
sluttning mot Bynaviken (söder om stora 
vägen där den är nedsprängd; platsen syns 
inte  från  vägen).  Som  nämnts  kyrko-
skrevs  de  i  Hällesjö  den  4  december 
1941. I samband därmed besökte de kyr-
kan där de visade sin tacksamhet genom 
att lägga fem kronor i kollekthåven.
Vad levde de av? Ja, bostaden bekostades 
säkert av kommunen och så fick de in en 
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del pengar genom försäljning av kvastar 
som de tillverkade.  Vilhelm tycks också 
ha gjort dagsverken i Mjösjö. När det gäl-
ler starka drycker var de självförsörjande, 
Vilhelm hade där en specialitet som han 
kallade  ”rambula”.  Eftersom  Anna  var 
ofärdig tillverkade Vilhelm en kärra utgå-
ende  från  två  cykelhjul.  I  denna  kärra 
skjutsade han Anna när han gick på byn. 
Han väckte då bybornas uppmärksamhet, 
bland annat med sin sång och sin egen-
tillverkade blommiga skjorta.

Vi  barn  i  närheten tyckte  att  det  var 
spännande att hälsa på hos Skeckens. Ett 
tag hade de en räv i bur, men mer sensa-
tionellt var att de en tid hade en apa. I kö-
ket hade den en stolpe att klättra i och en 
spegel  i  taket  att  titta  i.  Apan  hade  de 
övertagit av sjömannen Gustav Pettersson 
(kallad Pettson), som haft den med vid ett 
av sina besök hemma i Sörbygden då han 
bodde  hos  Ingrid  Pettersson  (tvätterska, 
baderska  och  mor  till  Ingvar  Jonsson). 
Det var där jag och andra barn såg en apa 
för första gången på hemväg från skolan.

Anna och Vilhelm var främlingar och 
annorlunda, men behandlades väl av byns 
vuxna  och  barn.  Av  grannarna  fick  de 
hjälp bland annat med att fånga apan när 
den  rymt.  I  slutet  av  1940-talet  fick  de 
båda plats och omvårdnad på ålderdoms-
hemmet  Hällan  i  Sörbygden.  Där  avled 

Vilhelm  den  30  januari  1951  och  ett 
knappt år senare, den 10 januari 1952, av-
led Anna.

Inventeringen av tattare och zigenare 
kan ses  som en del  av  folkhemsbygget. 
Språkbruket  är  främmande  för  oss  idag 
men inventeringen ledde med säkerhet till 
att många, både barn och vuxna, som levt 
utanför  samhället  fick  mer  ordnade  för-
hållanden.  I  Hällesjö  hade  kyrkan  och 
kommunen redan före inventeringen sett 
till att Anna, Vilhelm och Ernst kommit in 
i samhället, att sonen fått komplettera sin 
bristfälliga  skolgång  och  att  föräldrarna 
fått  en  fast  bostad.  Kyrkoherde  Hassel-
berg skrev i sin rapport att han var osäker 
”huruvida  Nyberg  är  tattare  eller  ej”. 
Kanske  var  det  Vilhelms  blå  ögon  som 
orsakade osäkerheten? Ingen skugga över 
Hasselberg, han gjorde sin plikt och an-
vände tidens och inventeringens termino-
logi och instruktioner. 

Tack  till  Olof  Frändén,  Kent 
Åkerlund,  Wera  Andersson,  Oddbjörn 
Björnson,  Harry  Eriksson,  Magnhild 
Forsberg, Algot Gustafsson, Inger Hägg-
blom, Agneta Leek, Ingrid Litzell, Margi-
ta Lundberg, Kjell Nygren, Siv Näsström, 
Leif  Olsson,  Berit  Sandberg,  Bertil  Sjö-
berg och Sten Vågeteg.

Anders Sjöberg 🌼  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 Kälarne/Sörbygden

Inbjuder medlemmar till en 1-dags bussresa till Höga 
kusten 26 juni. Pris 550 kronor

I priset ingår:
Förmiddagskaffe, inträde och 
lunch på Mannaminne, 
guidad rundvandring på Villa 
Fraxinus Trädgård. 
På hemväg stannar vi vid 
Westbergs fik (Sandöbron).
Anmälan är bindande. 
Frågor och anmälan till 
Sonja Backlund 076-816 25 55, 

        senast 10 juni. 
OBS! Samtliga PRO-föreningar inbjudes.

🌻
Glass till kaffet
Det var på 20-talet, en pingst skulle de ha glass till kyrkkaffet. Edit Andersson visste 
om ett ställe där det fanns is länge. Hon bar is i hinkar och mes från Storstenhålet till 
sockenstugan. Detta berättade Algot Olsson.
Hans-Erik Nilsson 🌼
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☞ ☞ ☞ Stöd bygdens tidning, bli sponsor!
Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt,  men vi har 
kostnader för tryckning. För att hjälpa till kan vem som helst sponsra ett nummer av 
tidningen och få sitt namn eller företagets namn på första sidan som sponsor av tid-
ningen. Kostnaden för att bli sponsor är 1500 kronor.
Hjälp bygden och hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt!
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com

Michael Löfgren 🌼
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Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: Bankgiro 5404-9606 

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. 

Enskild Familj Förening Företag  
Insats (engångs-) 50 kr 100 kr 100 kr 500 kr

Årlig medlemsavgift 100 kr 100 kr 100 kr 200 kr

Annonspriser KälarneNytt:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr

Se tidningsbilder i färg och läs KälarneNytt på kalarnenytt.se

Nästa nummer av KälarneNytt, nr 3-19 utkommer 30/8, manusstopp 23/8.

Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com

Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 
eller 0696-403 01 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se

Uthyres
Villa på 3 rum och kök uthyres.
Nyrenoverad, modernt, 80 meter till sjön i Svedje, Västanede. 
Telefon 070-659 99 31 Sune Erixon, Svedje 175, 844 97 Kälarne
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