
En tidning för Kälarnebygden årgång 1 nr 8
dec 2005

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt utkommer den 25 jan Manusstopp: 18 jan.
Kontaktpersoner: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Vad händer med

För att få infomation om vad som
händer med Hemgården i Kälarne
har Hjärt- o Lungsjukas förening
tillsammans med PRO, SPF och
Kälarnebygdens ek för inbjudit till
ett informationsmöte med  Produk-
tionsnämnden och Bräcke Teknik.
Mötet hölls på Östjemten mån 28
nov. Mötet genomfördes i en kon-
struktiv och positiv anda och av
den information som lämnades
från kommunens sida kan nämnas
följande punkter:
- projektet Spader Dam blir, av allt
att döma, inte av.
- Bräcke Teknik förhandlar med ett

antal företag om uthyrning av hela
eller delar av Hemgården.
- förutom uthyrning till företag kan
Bräcke Teknik tänka sig uthyrning
som bostäder till seniorboende
eller “vanligt” boende.
- Produktionsnämnden  kommer
inte att inrätta någon form av
institutionsboende på Hemgården.

Föreningarna uppmanade Bräcke
Teknik och Produktionsnämnden
att undersöka intresset bland
kommunens äldre invånare (55+)
för att hyra bostad på Hemgården.

Christian Sundin

På gång

Gympa
Gympasalen
måndagar  kl 18.30

Bad
Mona Eriksson
måndagar kl 18-21

Vattengympa
Åsa Johansson
tisdagar kl 18.30

Bio
Wallace & Gromit -
varulvskaninens
förbannelse (Bt)
sön 18 dec kl 15

Bio
Flightplan (11 år)
sön 18 dec kl 18.30

Julmusik
H-H-kören
Håsjö Nya Kyrka
sön 18 dec kl 18

Midnattsmässa
Håsjö gamla kyrka
lör 24 dec kl 23

Julotta
Hällesjö kyrka
sön 25 dec kl 7

Julgudstjänst
Ljungå kapell
sön 25 dec kl 18

Annandagsmässa
Håsjö nya kyrka
mån 26 dec kl 11

Bio
Legenden om Zorro
(11 år)
mån 26 dec kl 18.30

Nyårsbön
Hällesjö kyrka
lör 31 dec kl 18

Bio
Harry Potter och den
flammande bägaren
(11 år)
sön 1 jan kl 18.30

Temagudstjänst
Övsjö bygdegård
fre 6 jan kl 11

Bio
Narnia: Häxan och
lejonet (11 år)
sön 15 jan kl 18.30

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

Hemgården?

Föreningar!
Annonsera årsmötet i KälarneNytt.

Nästa nr utkommer 25 jan, manusstopp 18 jan.

önskar sina läsare 
En God Jul och Ett Gott Nytt År 2006!

Vi vill också tacka våra annonsörer, skrivare, sponsorer, utdelare och
vikare för Era insatser som är en förutsättning för utgivningen av

KälarneNytt.



betyder att ovälkommet höga
räkningar för till exempel en rot-
fyllning inte längre finns eftersom
all tandvård under avtalstiden ingår.
Den så kallade abonnemangs-
tandvården gäller idag för 20-29-
åringar, men från och med den
första april även för 30-39-åringar.

Även om det finns mycket positivt
att peka på för Kälarnekliniken,
känner man en viss oro inför
framtiden. För att behålla personal-
styrkan och den stora bredden på
verksamheten krävs ett visst antal
patienter. Och just för närvarande är
det antalet något för litet. Trots det

är personalen optimistisk:
– Vi tror och hoppas att vi också
har en framtid, så att vi kan finnas
kvar och även utveckla verksam-
heten ytterligare. Framförallt för
barnens och de äldres skull, som
genom oss har möjlighet att få en
bra tandvård på nära håll.

Kontakt
Telefon: 0696-166 80
Telefontider: mån 7-14, tis-tor 7-15,
fre 7-12
E-post: ftv.kalarne@jll.se

Folktandvården i Kälarne har en
historia. På kliniken finns ett
tidningsurklipp från 1958 som
handlar om deras arbete med före-
byggande tandvård. Då, för nästan
femtio år sedan, handlade det om
att få föräldrar att ta sitt ansvar och
se till att barnen inte åt för mycket
godis.

Det förebyggande arbetet är lika
viktigt idag och ett prioriterat om-
råde för det fem personer starka
tandvårdsteam som jobbar i
Kälarne.
– Vi lägger mycket tid, kraft och
engagemang på att hjälpa våra
patienter att sköta sina tänder, och
det har gett resultat. Det gynnar
både deras tandhälsa och ekonomi.
Sköterskorna på kliniken har arbetat
med förebyggande tandvård så
länge att det sitter i väggarna. Utan
deras engagemang så tvivlar jag på
att vi hade varit så framgångsfulla
inom just den biten, säger Elisabeth
Vasell som är tandhygienist på
kliniken.

Men folktandvården i Kälarne är
betydligt mer än det förebyggande
arbetet. Den breda kompetensen
med tandsköterskor, tandhygienist
och tandläkare gör att alla patienter
har tillgång till all bastandvård som

till exempel undersökningar, lag-
ningar och akuttandvård. Om kom-
petensen inte finns på kliniken
remitterar vi till specialister.

Tandläkare finns på plats två
dagar i veckan i Kälarne och det är
anpassat efter det patientunderlag
som finns idag. Vid besvär kan ett
besök oftast bokas samma dag och
inom en vecka hos tandläkare.
– Vi har också ett samarbete med
tandvården i Bräcke som hjälper oss
att ta hand om akuta fall även om vi
inte har tandläkare på plats här i
Kälarne en viss dag, och det skapar
naturligtvis trygghet för patienterna,
säger Elisabeth Vasell.

Att kliniken funnits länge betyder
inte att dess former stelnat. Perso-
nalen jobbar med att anpassa verk-
samheten efter de nya krav och
behov som finns. Till exempel
kommer man att börja erbjuda
mjukskenor under våren som ett
billigare alternativ till bettskenor.

Folktandvården i Kälarne erbjuder
också tandvård på abonnemang,
som innebär att den enskilde och
kliniken träffar ett avtal som löper
över två år. Det är ett avtal som
gynnar både tandhälsan och privat-
ekonomin. Betalningen sker mån-
adsvis och kostnaden är fast, vilket

Tandvård med bett

Vi vill önska våra gamla och nya kunder

En God Jul och Ett Gott Nytt År !

Dan och Eva

Kälarne biblioteks öppettider under
jul- och nyårshelgerna:
Fre.   23/12      10-13
Tors. 29/12      11-13, 16-19
Mån.   2/1        11-13, 16-19
Tors.   5/1       11-13



liga stämningen som finns i byn och
är imponerade över hur vänliga och
lättsamma vi är här runtikring.

Dörrar står alltid öppna. De
berömmer alla lokala hantverkare
och bygghandlare som de har haft
kontakt med, nu när de har restau-
rerat huset. På något sätt har de
kunnat ordna allt de behövt hjälp
med.

Båda två är musikaliska och Eje
spelar trumpet i ett band, medan
Susanne sjunger i kören. De har
engagerat sig i föreningslivet genom
att delta i byföreningens och skoter-
klubbens arbete.

Hur det skulle fungera att arbeta
tillsammans var de lite fundersamma
över, men har överraskats av hur
smidigt och bra det fungerar. Så nu
gör de nästan allt tillsammans. De
bor, jagar och arbetar tillsammans.

Bara när det gäller musiken har de
olika inriktning.

Hur ser då framtiden ut?
Båda två ser sig som Västanedebor
framöver. De tror att de nu funnit
sin plats på jorden och de känner
sig hemma här.

Tiden flyger snabbt och jag upp-
täcker att det är dags att avsluta
intervjun. Jag kan konstatera, att vi i
de här trakterna har en otrolig för-
mån, att hos oss ha två läkare på vår
hälsocentral, som dessutom är
öppna och trevliga som människor.
Jag passar på att sluta skrivandet av
den här intervjun med att hälsa dem
hjärtligt välkomna till vårt härliga
östra Jämtland.

Loulou Westlund

Månadens profiler
Det är kväll. Snön bäddar in Väst-
anede i vitt. Jag kör genom den av
adventsprydnader upplysta byn. Så,
direkt efter ”jordenruntkryssaren”,
ligger ett vackert vitt hus, med en
strålande utsikt över sjön. Jag
knackar på porten och möts av två
kärvänliga jämthundar samt Eje och
Susanne. Jag har kommit till Kälar-
nes eget läkarpar, som nu har bott
här i drygt ett år.

Eje visar mig runt i det trivsamma
huset, medan Susanne lägger sin
sista hand vid lussebullebaket.

Hur kommer det sig att ni
flyttade hit?
Eje börjar berätta att han faktiskt
var i Kälarne och arbetade som
distriktsläkare redan 1974. Att han
var just här, berodde helt enkelt på
att han ville till Norrland och snön.
Han öppnade en atlas över norra
Sverige, blundade och pekade och
det blev Jämtland. Efter ett samtal
med Jämtlands läns landsting, så
fick han komma till Kälarne. Han
vikarierade sex månader för Åke
Hazell, som då var läkare här.
Under de sex månaderna hann Eje,
till viss del, rota sig här i bygderna.
Han deltog aktivt i musik- och
friluftsliv och hann lära känna

många. En knuttimringskurs och
dess resultat eller ska vi säga oresul-
tat, knöt honom hit.

1980 började han jaga med Gjurd
Danielsson i Mjösjön och på den
vägen är det. Med intensiva gester
och pigg blick berättar Susanne att
hon tog jägarexamen 1997 och
deltar nu fullt ut i jaktlaget. I år har
de fått skjuta 5 älgar tillsammans.

Arne Karlin har varit en mycket
viktig person. Han har haft en
speciell förmåga att komma förbi,
när de varit på besök här och pratat
om hur bra det skulle vara om de
flyttade hit. Varje gång de var på
macken, så var Tords stående fråga:
Och när flyttar ni hit då?

Allt det här tillsammans med att
yngsta barnet gått ut gymnasiet, att
de blev erbjudna bra jobb samt att
de fann ett så härligt boende, gjorde
att de bestämde sig för att flytta.

Ja, men hur har då den här första
tiden varit?

Med en mun, säger de att de trivs
otroligt bra. De älskar den makalöst
vackra vyn de har över sjön. Tystna-
den och lugnet, som plötsligt bryts
av lätet från en storspov, en trana
eller en pärluggla. Varje dag är den
andra olik. De trivs med den trev-

Kälarne Jazz- och bluesklubb vill tacka våra två "lottor", Marianne
Jönsson och Inger Säll, som nu bestämt sig för att sluta. Tack för
allt det arbete ni lagt ner genom att ordna vinster och sälja lotter
vid våra konserter.
Vi vill också passa på att framföra ett tack till alla som stöttat vår
verksamhet under 2005, genom att skänka vinster och pengar.
Sist men inte minst vill vi tacka vår publik - för utan er skulle det
inte bli något.

God Jul och gott Nytt År
önskar

Kälarne Jazz- och bluesklubb



Den 9:e dec drog ”bönderna” för
4:e året i följd in på Medborgar-
kontoret i Kälarne för att saluföra
sina numera berömda produkter.
En salig blandning av goda ostar,
rökta kalkoner, torkade korvar, söt
och stark senap, pesto, inlägg-
ningar, godis, fikon- och aprikos-
marmelad och tunnbröd expone-
rades smakligt på borden och
rummen fylldes snabbt av himmel-
ska dofter.En flora av olika bouqu-
er av kryddor, bär, frukter, nötter,
rökelser, skimmer, nybakt bröd,
saffran, glögg m m fick den annars
så påvra sammanträdeslokalen på
Medborgarkontoret att för en kort
stund mera likna en utländsk basar
av sydländskt snitt.

Det handlar om ”småskalig livs-
medelsproduktion”, ett område där
Bräcke kommun på många sätt
utmärkt sig genom sina många och
duktiga livsmedelsproducenter.
Hällesjö chark, Åsbergets Gårds-
mejeri, Grannäset Gårdsbutik &
Kök, Hucksjöåsens tunnbröd och
Öraågårdens Kalkonprodukter
fanns för dagen  representerade
och kommersen syntes god. 

Hällesjö-Håsjö församling bjöd
på gott kaffe med bla Berits goda
hembakade finska pinnar och

underbara drömmar. Glögg, russin
och mandel hade en strykande
åtgång.

Sune, Henry och Stig stod för
vacker musik och skön sång och
applåderna duggade tätt.

Runt kaffebordet syntes under
dagen många välbekanta ansikten,
Ingrid Lyden, Birgit Nilsson, och
Ingrid Norberg lät sig villigt trak-
teras av allt det goda och sjöng
och nynnade gladeligen med i den
välbekanta repertoaren.

Runt de dignande saluborden
pågick kommersen livligt. Folke
Söderin, mysigt småleende, lät sig
väl smakas av det rika utbudet.
Skribenten själv kunde inte und-
vara en burk raktvål i Kaktus-lime,
100 ml, en Delisa-produkt från
Koka Koka. Håkan Lindström
lämnade nöjd lokalen med ett par
välfyllda kassar. Åke Söderström
hastade in för ett par påsar tunn-
bröd från Hucksjöåsen. Bo Edh
komponerade en kvällsmený som
överraskning till sin Britt-Marie.

Allt medan den bleka december-
solen makligt försvann bakom
hotell Östjämten och mörkret sakta
lade sig över Kälarnebygden
hördes alltjämt Henrys baryton-
liknande stämma smeka fram

Nytt från Svedje-Västanede-Övsjö FVOF

Rödingpremiär
Djuptjärn

Annandag Jul kl 09.00
Fiskekortsförsäljning vid Djuptjärn premiärdagen

Fiskekortsautomat för Djuptjärngruppen finns nu endast på Ede
(Kvists)

Bondens dag gamla gobitar från tidigt 40-tal.
De många marschallerna, likt

gamla fyrbåkar, lockade i en jämn
ström nya kunder till saluborden
fram till stängningsdags. De

tidigare så dignande stånden
glesnade efterhand och ”bönderna”
sågs lämna marknaden nöjda och
belåtna.

Dan F

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.

KälarneNytt utges av Kälarne-
bygdens ekonomiska förening, en
förening vars syfte är att främja en
positiv utveckling av Kälarne-
bygden. Genom ditt medlemsskap i
föreningen stöttar du vårt arbete

och utgivningen av KälarneNytt.
Medlemsavgiften utgörs av en
engångsinsats samt en årlig
medlemsavgift. Insatsen återbetalas
om du lämnar föreningen.

Medlemsinformation:
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