
En tidning för Kälarnebygden årgång 1 nr 5
sep 2005

KälarneNytt finns på vår hemsida:www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt utkommer den 19 okt Manusstopp:12 okt.
Kontaktpersoner: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net
Viveka Säll, 070-288 01 01; viveka.sall@bredband.net

Allmänt möte
i  Biolokalen

På mötet kommer styrelsen att redovisa vad man gjort
hittills och vad man planerar. Bland idéerna finns,
förutom tidigare redovisad punktlista:
- Återupplivande av Kälarnedagen i dess  

tidigare form?
- Långlördag den 10 dec?
- Annonspelare vid trevägskorsningen vid Bilisten?
- nu gymlokal?

På gång

Gympa
Gympasalen
måndagar  kl 18.30

Fotboll
Kälarne-Ås
sön 25 sep kl 15

Musikgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 25 sep kl 18

Norden Bio 
Sahara
sön 25 sep  kl 18:30 

Allmänt möte
Biolokalen
ons 28 sep kl 19

Jazz&Blues
Östjemten
Chris Hyatt Band
tor 29 sep

Familjegudstjänst
Hällesjö kyrka
Konfirmandinskrivning
sön 2 okt kl 11

Norden Bio 
Batman Begins
sön 2 okt  kl 18:30 

Trivselkväll
Röda korset
Tossengård
on 5 okt kl 19

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 9 okt kl 11

Skördebingo
Hällesjö församl hem
tor 13 okt kl 19

Musikgudstjänst m
allsång
Hällesjö kyrka
sön 16 okt kl 18

Jazz&Blues
Östjemten
Chris O’Berg Band
ons 19 oktober

Fredsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 23 okt kl 11

Kör-Musikkafé
Västanede församl hem
sön 23 okt kl 18

Jazz&Blues
Östjemten
Eric’s Bluesband
fre 4 nov

Jazz&Blues
Östjemten
Karin Krogh
tor 10 nov

Jazz&Blues
Östjemten
Delta Seven Jazz Band
fre 18 nov

Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.

ons 28 sep kl 19

Sörbygdabor!
Vi behöver avlösare för vår utdelare i Sörbygden. Uppgiften innebär att
dela ut c 80 ex av KälarneNytt till alla hushåll och företag i Sörbygden
var fjärde vecka. 
Om vi inte kan lösa problemet kommer vi att lägga ut upplagan på
Owéns Boa där ni då kan hämta ert ex av KälarneNytt. 
Ring Christian el Viveka, tel nr på sista sidan.



Månadens profil

Jag far en höstdag mot Grannäset. Luften är hög och krispig. Rönnbären
glöder. Eva Sandgren-Forslund möter mig på tunet. Innan vi går in i
gårdsbutiken och restaurangen ser jag de stolta och klart lysande gula
solrosorna som hälsar välkommen.

Eva och Dan har byggt och inrett en mycket stilfull butik och restaurang
i gårdens lagård. I mars i år invigdes den. Eva berättar att de sedan dess
tagit emot drygt 750 matgäster och sammanlagt över tusentalet besökare.
En trerättersmiddag kan se ut så här:
Zucchinisoppa med saffran och vitlök
Lamm med aprikos, kanel och curry
Grannäsets pannakotta

I gårdsbutiken säljer Eva sina egna marmelader, sylter, pesto och ägg. Jag
hittar även get- och koost från Åsberget där. Varje morgon inleder hon
med att baka Grannäsets egna bröd, bakat på speltmjöl och keso.

Jag frågar Eva hur hon, som arbetar som lärare sedan 38 år, vågar satsa
på småskalig livsmedelsproduktion samt öppna både butik och restaurang.
Eva säger att tack vare att hon och Dan arbetat tillsammans med detta
projekt har de kunnat stötta varandra genom hela denna process.
Dessutom berömmer hon det engagemang som Bräcke kommun visat.
Eva berättar vidare att hon alltid arbetat med sina händer och känt en stor
lycka i det. 

Vad ser du för likheter mellan dina nuvarande två arbeten? 
Eva, som ogärna vill framhäva sin egen person, tror ändå att det krävs ett

genuint intresse och ett personligt engagemang för att lyckas både inom
läraryrket och som entreprenör. 
Jag, som träffat Eva i bägge hennes roller, kan se en ytterligare egenskap

som länkar samman hennes två arbeten och det är hennes berättarglädje.
Eva berättar gärna anekdoter om gårdens historia, en intressant person

forts nästa sida

hon träffat eller en god bok hon läst. Hennes goda berättarförmåga är ett 
viktigt pedagogiskt verktyg för att fängsla hennes elever och det gör
besöket på Grannäset till en speciell upplevelse för oss alla som varit där.
Eva ler när jag tar fram den här sidan av henne. Hon säger att hon fått detta
i arv av sin mor, som trollband sina åhörare med historier av allehanda
slag.

Varför ska man då åka till Grannäset? Vilken är din affärsidé?
Eva beskriver målande att hon vill skapa ett rofyllt alternativ i en vacker

omgivning. En plats där besökarna ska känna lugn och glädje. En plats till
vilken de vill återkomma och som de berättar om för sina vänner och
bekanta.

Till sist, Eva, hur ser du på framtiden?
Eva säger att det finns så många duktiga människor runtikring i de här

bygderna. Hon tror att ju fler som börjar arbeta som småföretagare inom
småskalig livsmedelsproduktion och andra områden, desto fler kommer
att resa hit och besöka oss. Vi har otroligt många vackra platser,
byggnader och natur kring oss. Hon tror att, om vi lär oss se det stora i
det lilla, så kommer det bli ännu mer attraktivt att besöka oss och även att
bosätta sig här.

Som den affärskvinna hon är, slutar denna intervju med att jag får
provsmaka hennes ljuvliga marmelader och pesto. Min kasse fylls och jag
småler och förstår precis varför en av hennes drömmar alltid varit att stå
bakom en disk.
Reporter: Loulou Westlund

Grannäset är öppet året runt för beställningar. 
Ring 0696-401 04 eller 070-235 46 78.

Information från Hälsocentralen i Kälarne
Läkarmottagningen i Kälarne är stängd 27 - 28 september
Vid akut behov av läkare dessa dagar, ring Bräcke hälsocentral,
tel: 0693/16610.
Kälarne hälsocentral är öppen som vanligt 29 september.



Månadens företag
Bröderna Jonsson i Övsjö

Bröderna Bertil och Lennart Jonsson arbetar båda som snickare med
varsitt eget företag. De bor dessutom som grannar i Övsjö och arbetar
även tillsammans ibland med speciella uppdrag.

Bertil, den yngre brodern, utbildade sig efter grundskolan till byggnads-
ingenjör och har alltsedan dess arbetat med diverse snickerier och
byggnationer. Han arbetar idag mest med snickerier inomhus, egen-
tillverkning av möbler, köksinredningar, trappor och liknande. Han har
även arbetat åt bl a Hammerdals Hus med husmonteringar, Bräcke
kommun med vatten- och avloppsledningsarbeten och för Fiskeriverkets
räkning har han varit med och konstruerat och byggt den så kallade
”Tuben” som tillför fiskodlingen vatten från Ansjön.

Den äldre brodern, Lennart, startade sitt företag 1979 och driver det idag
tillsammans med sin son Peter. De åtar sig arbeten med alla inom
branschen förekommande uppgifter såsom renoveringar, åtgärdande av
vattenskador, tak- och golvläggningar samt större arbeten som
totalentreprenader av nyckelfärdiga hus. Lennart har under sina år som
snickare arbetat med bland annat byggnationer som uppförandet av
Kullsta skola och skolan i Stugun, simhallen i Kälarne samt många
hyreshus på den tiden som bygden fortfarande växte. Sonen Peter är
vidareutbildad för våtrumsarbeten och golvläggningar så om man drabbas
av en vattenskada är det stor chans att det blir just han som
försäkringsbolaget skickar för att åtgärda detta.

Uppdragen i bygden tycks inte minska för de tre verksamma snickarna
utan de tycks räcka till en någorlunda jämn nivå så sysselsättningen ser
tryggad ut för dem de närmaste åren. Materialtillgången har försämrats
sedan sågverken i närområdet lagts ner, så numer sågar de mycket eget
virke hos Lars Hennissen och hyvlar själva i det egna hyvleriet. 

forts nästa sida

Ja, otaliga är de möbler, byggnationer och renoveringar som utförts av
någon av snickarna Jonsson. I fyra generationer har de tillgodosett
bygdens behov av snickeriarbeten. Bröderna Jonssons pappa och farfar
arbetade nämligen också som snickare. På den tiden var kyrkans
verksamhet stor och de arbetade mycket med byggnationer och
renoveringar åt den. Dessutom har de förmodligen varit delaktiga vid
uppförandet av de flesta hus och ladugårdar i byarna kring Övsjö. 

Den här ambitiösa entreprenörsandan har förts vidare från generation till
generation till generation till… Ja och nu då till Peter, som idag är den
yngste snickaren i släkten Jonsson, och om han följer sin fars och farfäders
fotspår så kommer även han att uppfostra sina framtida barn till Övsjö-
snickare och föra kunskaperna vidare. Kanske får vi i framtiden även se
den första kvinnliga snickaren från Övsjö?
Reporter: Viveka Säll

SVERIGE MOT BRÖSTCANCER! 
Kälarne IK stöder Cancerfondens kampanj ROSA
BANDET genom att anordna

TIPSPROMENAD FÖR HELA FAMILJEN 
runt Elljusspåret på Ånäset
SÖN 2, 9, 16, 23 OKTOBER KLOCKAN 11-13
LÖR 29 OKTOBER RIKSMARSCHEN KL 11-15
Aktivitetskort = Startkort kostar 40 kr där 26 kr går till
Cancerfonden och 14 kr till Kälarne IK. Fika ingår för alla
med aktivitetskort. Kortet ger också vinstchans på presentkort
från Vingresor!
Ta en trevlig söndagspromenad runt vårt fina elljusspår sam-
tidigt som du gör en insats för cancerforskningen.

KOM  MED DU OCKSÅ!

VÄL MÖTT HÄLSAR KÄLARNE IK



Vi erbjuder alla personer över 65 år och personer
med kroniska sjukdomar influensavaccination till 
subventionerat pris 75 kr. Övriga betalar 180 kr.

Dags för influensa-
vaccination !

Medlemsinformation:
Det är medlemmarna som gör föreningen och ju fler medlemmar vi är,
desto större möjligheter har vi att skapa resurser, personellt och
ekonomiskt, för att arbeta för en positiv utveckling i Kälarnebygden.
Som medlem betalar du en engångsinsats samt en årlig medlemsavgift.
Insatsen återbetalas om du lämnar föreningen.

Enskild Förening Företag
Insats 50 100 500
Medlemsavgift 50 100 200

Betala via bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth
Barkéus-Näslund, Söderv 1, Kälarne.
GLÖM EJ ANGE NAMN VID BETALNING VIA BANKGIRO!

Vi har öppet hus för vaccination
13, 20, 25 och 27 okt samt 10 nov
kl 15.00 - 16.30

Välkomna till Kälarne Hälsocentral 

Kälarne bibliotek
Vill du läsa en ny deckare eller lära dig att bygga en altan? 

Vill du släktforska eller surfa på nätet? 
Vill du läsa en spännande barnbok eller lyssna på en cd-bok? 

Vill du läsa dagstidningar eller låna hem Allt om mat? 
Det och mycket mer finns på ett bibliotek nära dig!

Våra öppettider: 
Måndagar 11-13, 16-19
Torsdagar 11-13, 16-19

Fredagar 10-13
Välkomna önskar Loulou och Susanne 

Telefon 167 20            Fax 167 25
biblioteket.kalarne@bracke.se

Skördebingo tor 13 okt kl 19
Skördebingo i Hällesjö församlingshem. Priser tas gärna emot,
lämna in på pastorsexpeditionen. Bingoutropare: Lars Berglind

Visste du att....
- 2 björnar har skjutits i Kälarnebygden i år av Björn-Evert Andersson,
Västanede och Per Westman, Östersund (härstammande fr Västanede).
Sedan 1954 har det, förutom årets, skjutits 3 björnar i bygden, Holger
Svensson, Övsjö, Gunnar Blom och Erik Eriksson, Ansjö samt Patrik
Karlsson i Albacken
- Hans Westlund, Vallsjön, har dragit till Japan. Där har han tillträtt en
tjänst som gästprofessor vid universitetet i Tokyo. KälarneNytt ser fram
mot en reserapport när han kommer hem.
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