
En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 1
jan 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt utkommer den 22 feb Manusstopp: 15 feb.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Hemgården blir
Jamtgården?

Den för närvarande tomma
Hemgården i Kälarne kanske
snart fylls med ny verksamhet.
Karin och Teuvo Lahtinen,
Albacken tillsammans med
Christina Amrén, Ansjö, plane-
rar att starta turism, under
namnet Jamtgården,  för
funktionshindrade.

Det finns c:a 1,2 milj funktions-
hindrade i Sverige idag. Christina,
Karin och Teuvo tänker starta ett
företag som erbjuder turism för
delar av denna grupp. Det man
kommer att erbjuda är boende,
måltider och friluftsaktiviteter.

För boendet har man riktat sina
blickar mot den tomma Hem-
gården i Kälarne som väl skulle

svara mot deras behov och önske-
mål. Man har lagt en förfrågan till
kommunen om att hyra delar av
Hemgården men ännu inte fått
klartecken. Kommunens hyresavtal
med Spader Dam låser f n möjlig-
heterna att hyra den del av Hem-
gården som, i första hand, skulle
passa för Jamtgårdens behov. 

De besökande turisterna kommer
att erbjudas måltider i from av hel-
pension, halvpension eller möjlig-
heter att själva svara för mathåll-
ningen. Jamtgården kommer inte
att, i första skedet, själva svarar för
mathållningen utan kommer att
samarbete med de restauratörer
som redan  finns i bygden.

På gång

Gympa
Gympasalen
måndagar  kl 18:30

Bad
Mona Eriksson
måndagar kl 18-21

Vattengympa
Åsa Johansson
tisdagar kl 18:30

Söndagsgudstjänst
Konfirmandläsning
Håsjö nya kyrka
sön 29 jan kl 11

Taizemässa
fam Grapesjö
Strandåker
ons 1 feb kl 19

Ljusmässa
Hällesjö kyrka
sön 5 feb kl 18

Bio
King Kong (11 år)
sön 5 feb kl 18:30

Söndagsgudstjänst
Konfirmandläsning
Håsjö nya kyrka
sön 12 feb kl 11

Sopplunch
Håsjögården
Anna-Stina Palm
tis 14 feb kl 12

Musikkafé
Västanede Förs hem
ons 15 feb kl 19

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 19 feb kl 11

Söndagsgudstjänst
Konfirmandläsning
Håsjö nya kyrka
sön 26 feb kl 11

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

Föreningar!
Annonsera årsmötet i KälarneNytt, 100 kr inkl moms.

Nästa nr utkommer 22 feb, manusstopp 15 feb.

Kälarnedagen
Du som är intresserad av att vara med och

planera Kälarnedagen till sommaren!
Kontakta Lars Berglind, 070-210 21 63 eller 

Elisabeth Barkéus-Näslund, 0696-406 19

forts nästa sida



planerar vi för grupper om 20
personer.

Hur många jobb blir det?
I ett först skede blir det 3-4
heltidsjobb.

När startar ni?
Så snart vi har lokalfrågan löst

sätter vi igång.

Från KälarneNytt önskar vi Jamt-
gården lycka till med sin satsning
på Turism för funktionshindrade!

Christian Sundin

Under sitt boende på Hemgården
kommer besökarna att erbjudas
möjligheter till olika friluftsaktiv-
teter. De aktiviteter som Jamt-
gården i första hand har  planerat
är fiske, jakt och andra naturupple-
velser. Man har tagit kontakt med
Svedje-Västanede-Övsjö Fiske-
vårdsområde för att planera för
fiskeutflykter till Djuptjärns-
gruppen. Där finns sommartid
bryggor utlagda i tjärnarna som
underlättar för rullstolsbundna att
fiska men vägarna fram till tjärn-
arna behöver förbättras för att
hjulstolsbundna lättare ska kunna
komma åt att fiska. Dessutom
finns stugor som kan användas
som värmestugor eller för över-
nattning.

För jaktintresserade jaktbesökare
har Jamtgården kontakt med jakt-
lag som kan ta emot jaktgäster
eller ordna så att besökare kan
sitta på pass tillsammans med en
jägare.

Utöver jakt och fiske kan vi
erbjuda andra naturupplevelser
som fågelskådning, båt- och
kanotturer samt besök på museer,
fiskodling, Älghägn och Thai-
paviljong.

Hur viktigt är det att få hyra
Hemgården för er?
Vi ser Hemgården som en utmärkt

lokal för den verksamhet som vi
planerar. Där finns de lokaler som
vi behöver. Vi hoppas verkligen att
vi får tillgång till Hemgården.
Skulle så inte bli fallet får vi leta
efter andra lokaler. Vi kommer
också att behöva tillgång till stu-
gor runt om i bygden, bl a för
besökarnas familjer och vårdare.

1,2 milj funktionshindrade är en
väldigt stor grupp att bjuda in till
besök hos Jamtgården. Tänker ni
bjuda in alla?
Vi riktar in oss mot gruppen
fysiskt handikappade.

Hur tänker ni marknadsföra
Jamtgården?
Våra blivande kunder är enskilda
människor med någon form av
fysiskt handikapp. Vi tänker nå
dem genom deras arbetsgivare,
försäkringsbolag och via handi-
kapporganisationer. Vi kommer
också att delta i Sundsvallsmässan,
komma med i Landet Runt samt
annonsera i Jakt- och Fisketid-
ningar samt aktivt medverka i
olika medier och mässor, t ex
turist- och vildmarksmässor.

Hur många besökare kan ni ta
emot samtidigt?
Vår ambition är att på sikt fylla
Hemgården. I en första etapp

Semlor
Färska, hembakade semlor med äkta grädde!

Happy days
Pizza, sallad och dricka 

45 :-
Gäller hämtpizza (1-12)

t o m sista feb
Vi tar gärna emot beställningar från företag

Öppettider:
Mån - tors 16 - 21
Fre 16 - 01
Lör 14 - 01
Sön 14 - 20
0696-402 12
073-800 94 58 (utom ord
öppettider)

Nyhet
Nyhet

Albacken
Vårt tidningsbud har flaggat för att hon kanske inte hinner
dela ut KälarneNytt till er i brevlådan. Om ni inte får
KälarneNytt i brevlådan så kan ni hämta den på Byalivs.



Jag jagar älg på gården i Hallsta
utanför Ånge. Jag tränar också en
del, man lever ju som man lär!

Var kommer ditt idrottsintresse
ifrån?
Jag var aktiv skidåkare under
ungdomsåren och tävlade på elit-
nivå i Västernorrland. Sen dess har

jag varit idrottsintresserad och
idrottsengagerad.

Till sist en uppmaning från
KälarneNytt till Åsa:
Du kan väl föreslå att man
sammanträder i Kälarne nästa
gång!

Christian Sundin

Åsa Johansson, Ansjö

Grattis Åsa – Du har utsett till
ledamot av Breddidrottsrådet!

Tack!

Vad är Breddidrottsrådet?
Det är ett organ under Riksidrotts-
förbundet, som skall svara för be-
redning av ärenden inom områ-
dena folkhälsofrågor samt barn-
och ungdomsidrott. Vi skall beva-
ka forskning och utveckling inom
dessa områden.

Vilka ingår i Breddidrottsrådet?
Där sitter en representant vardera
för distrikten och specialidrotts-
förbunden, totalt 14 personer?

Varför får du vara med i en sån
församling?
Jag vet inte varför valberedningen
har föreslagit just mig men jag har
varit engagerad i idrott i hela mitt
vuxna liv och är ordf för Jämtland-
Härjedalens Handikappidrotts-
förbund.

Hur ofta sammanträder
Bredidrottsrådet?

Det blir väl 4-5 ggr/år, mestadels i
Stockholm?

Vad gör du när du inte deltar i
rådet?
Jag jobbar 3 dagar i veckan vid
skolan i Bräcke. Där ansvarar jag
för elevassistentutbildningen samt
undervisar inom idrott & hälsa.
Övrig tid driver jag egen verksam-
het som massageterapeut. Jag är
certifierad massageterapeut och
behandlar problem i axlar, nacke
och rygg. Jag behandlar också
idrottsskador. Jag kan ta emot
personer med sådana problem med
kort varsel och kan ge snabb
behandling, ofta kombinerad med
råd om motion. 

Du håller också i  vattengympan? 
Jag leder vattengympan varje tis-
dag i simhallen. Där har vi många
deltagare som kommer varje
vecka. Vi får också deltagare ”på
recept”. Det är patienter från
Hälsocentralen som ordinerats
vattengympa. Vi kan utöka med
ytterligare ett pass om antalet
deltagare ökar.

Vad gör du på fritiden?

Månadens profil

Hundägare: Vad gör ni av skiten?
Det är så tråkigt att få den på skorna, kan ni inte ta undan den?

Fotgängare

I dec 2005 beslöts att Jämtfrakt och Härjelast skall gå samman
och bilda ett företag som 
- sysselsätter 900 - 1000 personer
- har 235 ägare
- omsätter över en miljard/år

Samgående
mellan 

Jämtfrakt och Härjelast!

Äntligen har vi fått snö så att det räcker till
skidspåren!

Varför inte pröva spåren på Åsen, Hällesjö?
Där finns välpreparerade sol- och månbelysta skidspår

4 och 7 km
Funderingar?

Ring 0696-420 58 eller 420 55.
Rolf Lundberg



Johnny Jonsson ny ordförande i
kyrkofullmäktige 

Vid sammanträde med det ny-
valda kyrkofullmäktige den 15
dec, valdes Johnny Jonsson,
Hällesjö, att leda fullmäktige
under mandatperioden 2006 -
2009. Oddbjörn Eriksson blev vald
till vice ordförande.

Dan Forslund fick förnyat för-
troende som kyrkorådets ordför-
ande liksom Cathrin Östlin som

vice ordförande.
En stor fråga som de nyvalda har

att ta ställning under mandatperio-
den är huruvida församlingen så
småningom ska ingå i en större
samfällighet. På inrådan från
Härnösands Stift kommer en
diskussion att påbörjas under
våren 2006 med Stuguns, Ragunda
och Fors församlingar. 

Dan Forslund

Infartsskyltning!
Kälarnebygdens ek förening planerar för skyltning av infarterna till

Kälarne. Skyltarna kommer att bestå av en lista på företag i samhället

samt en karta  med de listade företagen utmärkta. Det förslag som vi

jobbar med består av två skyltar, en vid parkeringsfickan vid järnvägs-

viadukten och en vid rastplatsen vid Ansjön. Priset för att ha med sitt

företag på skyltarna är ännu inte fastställt men kommer att bestå av en

engångsavgift samt en årlig underhållskostnad.

Vill ni ha med ert företag på skyltarna?

För intresseanmälan och mer information: 

Kontakta Åke Söderström, 0696-403 38 eller 070-516 55 83.

Nytt från kyrkan!

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:

Centerpartiet och Centerkvinnorna

Kälarneavdelningarna  kallar medlemmar
och övriga sympatisörer till årsmöte 

torsdag 2/2 kl 19. 
Plats: Grannäset

Välkommen!

Tack till alla er som var med och gjorde vår julmarknad så lyckad! 
Välkomna åter till kommande aktiviteter. 

Hälsningar 

Västanede Byförening 

Styrketräning - med eller utan recept!
Träning i små grupper. 

Kontakta Eivor Ahlander, 0696-402 37
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