
En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 2
feb 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt utkommer den 29 mars Manusstopp: 22 mars.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Föreningsstämma
Kälarnebygdens ek förening

Kälarnebygdens ekonomiska förening kallar härmed till 
Föreningsstämma på Hotell Östjemten den 16 mars 2005 kl 19.

Stämman inleds med musikalisk underhållning av den eminenta
kvintetten 

TJYTJALA HOT FIVE 
Därefter presenterar styrelsen vad man arbetat med under föreningens
första verksamhetsår. Föreningsstämman genomförs enligt stadgarna.
Valberedningen har ett komplett förslag till ny styrelse, där samtliga
föreslagna kandidater redan är vidtalade. Efter stämman finns möjlighet
att ta upp en diskussion om nya idéer för att utveckla bygden. För den
som ännu inte är medlem i föreningen finns möjlighet att lösa
medlemsskap på plats före Föreningsstämman.

På gång

Gympa
Gympasalen
måndagar  kl 18:30

Bad
Mona Eriksson
måndagar kl 18-21

Vattengympa
Åsa Johansson
tisdagar kl 18:30

Svedjebacken
öppen ti, to kl 18-21
v 9-10 även 11-15 alla
dagar

Kälarne Jazz&Blues
Hooman Blues Band
Östjemten
fre 24 febr kl 19:30

Söndagsgudstjänst
Konfirmandläsning
Håsjö nya kyrka
sön 26 feb kl 11

Bio
Min frus första älskare
(BT)
sön 26 febr kl 18:30

Taizémässa
fam Ljungberg
Vallsjön
ons 1 mars kl 19

Musikgudstjänst
Allsång
Hällesjö kyrka
sön 5 mars kl 18

B io
Buss till Italien (7 år)
sön 5 mars kl 18:30

Kälarne Jazz&Blues
Östjemten
Arnström-Lindquist
Swingband
tors 9 mars kl 19

Söndagsgudstjänst
Konfirmandläsning
Håsjö nya kyrka
sön 12 mars kl 11

Bio
Varannan vecka (11 år)
sön 12 mars kl 18:30

Bio
Lilla Jönssonligan och
stjärnkuppen
sön 19 mars kl 15

Bio
Fun with Dick and
Jane (7 år)
sön 19 mars kl 18:30

Kälarne Jazz&Blues
Östjemten
En hyllning till gitarr-
legenden 
Wes Montgomery
tors 23 mars kl 19

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

Pendlare?
Inom strukturplanearbetet i Bräcke kommun vill vi som jobbar med
kommunikationer och pendling gärna få in Dina synpunkter på detta.
Mellan vilka orter pendlar Du? Tider? Hur pendlar Du? Om Du inte
pendlar med allmänna kommunikationer idag vad beror det på? 
Har Du andra synpunker om pendling vill vi gärna ta del av dem också!
Hör av dig till:
else-marie.norin@bracke.se
eller på adress:Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke

KUPAN
Har öppet måndag-fredag kl 10-14.

VI REKOMMENDERAR ett besök. OBS! Det mesta i klädväg är
”importerat” från Östersund. Vi vill särskilt framhålla utbudet av  små

barnkläder.Välkomna att fynda!
Kälarne Röda Kors-krets



Köp årskort 
av Svedje-Västanede-Övsjö FVOF och du kan fiska obegränsat* under
ett helt år.
För 100 kr får du ett årskort som berättigar till fiske i följande sjöar:

För 300 kr ingår också Sicksjön.
För Djuptjärngruppen (Djuptjärn, Västerholmtjärn, Österholmtjärn och
Älgkalvtjärn) finns endast dygnskort  för 50 kr. Kortautomat finns vid
Kvists på Ede.
Fiskekorten kan du lösa
- genom att sätta in årsavgiften på vårt plusgirokonto 74 02 58-9.
(Inbetalningskort finns hos Kälarne Cykel&Sport).
- hos våra ombud Bilisten, Kälarne Cykel&Sport, Ånäsets Camping,
Ingrid Lydén och Sune Kvist.

Alla intäkter återgår till fiskevårdande åtgärder. Under 2005 satte vi t ex
ut 3000 harrar i våra strömmar.

Har du prövat Abborre Walevska? Ta ett recept på Sjötunga Walevska
(finns t ex på Sveriges Radios hemsida, http://www.sr.se) och byt ut
sjötungan mot abborre fiskad i Hemsjön eller Sicksjön.En smaksensa-
tion!

* handredskap och nät

Svedje-Västanede-Övsjö Fiskevårdsområdesförening

Vissteruatt
- Kälarnebygdens befolkning ingår i en speciell del av Sveriges befolk-
ning, nämligen de 1,8 % som idag kan se på SVT via analoga mark-
sändare men efter övergången till digitala marksändningar inte kan se
SVT längre. Slipper man TV-avgiften då?
SVT täcker idag 99,8% av Sveriges befolkning med sina TV-sändningar.
När man nu successivt släcker ner det analoga nätet och ersätter det med
ett digitalt nät har ambitionen sänkts till en TV-täckning av 98% av
Sveriges befolkning. En karta med täckningsområdet finns på Teracoms
hemsida (www.teracom.se/?page=1527)

- ByTV har gjort ett reportage i sitt Bräckemagasin om företagande och
boende i glesbygd. Reportaget spelades in i Övsjö av Andrew Herbert.
Bernt Källström ställde frågorna och svarande var Margareta o Björn
Jonsson, Norrbro, Jan Anders Jarebrand, Örtagård Öst, Erik Magnusson,
kommunalråd, Jan Mårtensson, Föreningssparbanken samt Håkan
Dahlberg, inflyttare i Fugelsta.
ByTV Jämtland är ett Hackås-baserat TV-bolag som som sänder lokala
reportage blandat med lokal reklam dygnet runt över digitala marksända-
ren i Östersund. 
- Svedje-Västanede-Övsjö Viltvårdsområdesförening har avsatt 5.000 kr
till att uppmuntra ungdomar att intressera sig för jakt- och viltvård. För
pengarna har man inhandlat 6 kompletta omgångar av Jägarskolan som
överlämnats till skolan i Kälarne, där eleverna kan förkovra sig i ämnet
på lektionstimmen "Elevens val”. F n är det 16 elever som valt ämnet.

När Gud skapade taxen.
Gud gjorde en liten tax för att lysa upp vår dag. Han tog en bit av solsken,
skratt, kärlek och lek, och rullade ihop det till en korvliknande form, i rätt stor-
lek för en kram. Med gnistrande ögon, full av rackartyg, insatta i deras lilla
ansikte. Med små tassar som smattra för att ta den hit och dit, och en kall våt
nos. Men sen tänkte han: “ÅH, vad ska jag göra med pälsen? Och färgen, hur
kan jag välja en? Ska jag göra den svart, röd, brun eller fläckig bara för nöjes
skull? Han funderade medan han gjorde jorden och alla varelser stora och
små, och då kom svaret till honom, så klart! Jag ska göra dom alla!! Så kom
ihåg det att en tax är speciell från ovan, hans päls av många färger är ett
tecken från Guds stora kärlek.

Okänd författare via Lars Berglind

Årsmöte
Svedje-Västanede-Övsjö Fiskevårdsområdesförening håller årsmöte 

onsdag 9 mars kl 19 på Medborgarkontoret.

Alla fiskeintresserade är välkomna!
Styrelsen

- Flärksjöarna, delar av
- Lillövsjön
- Storövsjön
- Håcksjön
- Flarken

- Ringsjöarna
- Hemsjön-Baksjön
- Skällsjön
- Hungsjön, del av



Kyoto ligger inne i landet, omgivet
av berg. Ute vid kusten ligger
”Japans Göteborg”, hamnstaden
Osaka. Där är man lika ilskna på
Tokyo som göteborgarna är arga
på Stockholm. En av Osakas speci-
aliteter är bläckfiskbullar som man
strör flarn av torkad tonfisk på. Av
ångan från bullarna kröker och
vrider sig flarnen långsamt så det
ser ut som bläckfiskarmar som rör
sig.

Japansk glesbygd
Men Japan är inte bara stora
städer. Där finns också glesbygd
med samma problem som vi har i
Jämtland. I den lilla bergskom-
munen Nichinan hade vi ett
svenskt-japanskt seminarium om

glesbygdsfrågor i oktober. Förutom
avfolkningen visade sig vildsvinen
och aporna vara ett problem för
kommunens jordbruk – men det
lokala brännvinet var riktigt drick-
bart.
Jag skulle också kunna säga något
om ökenvandring i Tottoris sand-
dyner och utförsåkning på en vul-
kan på Hokkaido, men det skulle
låta som om jag bara åkte runt och
turistade. För det mesta var det
bara tunnelbana till universitetet på
morgonen, hem på kvällen och
några timmars skrivande efter
middagen, dvs. ”jobb och jobb och
jobb” – för att citera en känd
julaftonsfras…

Hans Westlund

Hans Westlund i Vallsjön var
gästprofessor vid Tokyouniversitet
i höstas. Här kommer en liten
reseberättelse från honom.

-Japaner, japaner, japaner, överallt
japaner, sade Sven Jerring när
Sverige fick stryk med 3-1 i OS-
fotbollen 1936. Kommer man ner i
Tokyos tunnelbana i rusningstid är
Jerrings yttrande det första man
kommer att tänka på. Särskild per-
sonal som pressar in folk i vagn-
arna är numera ett minne blott,
men det kan vara trångt. Mycket
trångt.
Stor-Tokyo (där Japans andra stad,
Yokohama, också ingår) är värld-
ens i särklass största stadsregion
med ungefär 35 miljoner invånare
på en yta som inte är mycket större
än Bräcke kommun. Igenkorkat
kaos? Nej, trafik, kommunikatio-
ner – och allt annat för den delen –
fungerar ofattbart bra.

Stad med kontraster
Tokyo är en stad med kontraster.
Tempel och helgedomar ett sten-
kast från butiker med världsled-
ande elektronik och modernaste
mode. På Kappabashi-gatan kan
man köpa allt man behöver för
köket eller restaurangen. En kors-

ande gata har specialiserat sig på
buddhistaltaren för hemmabruk. På
Gaien-Nichi-gatan där jag bodde
var det franska och italienska buti-
ker som gällde. Den italienska
damunderklädesbutiken sålde
stringtrosor för 800 kr. Själv gick
jag till så kallade ”100 Yen shops”
och köpte kalsonger och slipsar för
7 kr styck. Likadant är det med
restauranger. Det finns naturligtvis
lyxrestauranger med astronomiska
priser, men man behöver inte leta
länge för att hitta ställen med billi-
gare lunch än Östjemtens och
Palmebrings.

Kyoto och Osaka
Den gamla huvudstaden Kyoto har
nära 2 miljoner invånare, men
domineras på ett helt annat sätt av
sin historia, med fantastiska
Buddhisttempel och zenträdgårdar.
Att se den gyllene paviljongen
Kinkakuji speglas i vattnet är en
oförglömlig upplevelse.
Sanjusangendo-templet innehåller
1001 förgyllda buddhastatyer i na-
turlig storlek, varav ingen är riktigt
lik den andra. Det sägs att den som
tittar noga ska kunna känna igen
sitt eget ansikte hos någon av
statyerna. Min kopia stod på tredje
raden ganska nära mitten. 

Japaner, japaner, japaner.......

ÖVERLÅTELSE
Vi har överlåtit vår servicebuss till Mikael Säll och med på
köpet följde namnet KÄLARNE FÄLTSERVICE. 
Fortsättning för vår del blir i mindre skala, huvudsakligen
på hemmaplan under namnet JÖNSSON & SÖDERIN.
Vi tackar våra kunder ute på fältet och hänvisar till Mikael,
som vi önskar lycka till.
Mikael nås på tel 070-589 50 30.

Folke & Mariann



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:

Mikael Karlstedt, Hällesjö
Hej Mikael, jag har hört att du
tänker sadla om?
Ja, jag har jobbat som hovslagare i
många år men nu säger kroppen
ifrån. Det är ganska vanligt att
hovslagare för problem med rygg
och nacke p gr av arbetsställning-
en och jag lägger av nu innan jag
drabbas av större problem.
Som hovslagare har du jobbar
mycket med travhästar?
Mest hästar finns det ju på trav-
banorna och där skos det både på
och av numera. Jag jobbade också
i USA under ett och ett halvt år.
Det var en roligt tid, jag fick bl a
förtroende att ha skoansvar för en
mycket framgångsrik häst. När
han senare såldes till Italien följde
jag med och fick fortsätta att ha
ansvar för skoningen. När jag
sedan återvänt till Sverige hände
det att jag kallades ner till Italien
för att sko ”min” häst, deras egna
hovslagare dög inte för hästen, han
vägrade lämna boxen utan mina
skor. Sedan jag skott honom igen
klev han ur boxen och vann sitt
nästa lopp.
Har du kört travlopp också?
I USA körde jag ett lopp med
passgångare. I Sverige har jag kört
c:a 300 lopp. 

Vilka är dina främsta fram-
gångar som travkusk?
Jag har vunnit Lärlings-SM och
var den förste svensk som vann
Lärlings-EM, något som bara 3
svenskar lyckats med. De andra är
Per Lennartsson och Erik Adiels-
son.
Kör du fortfarande lopp?
Nej, jag har ingen licens längre.
Vad ska du göra nu då utan
hovar och sulky?
Jag tar upp min tidigare verksam-
het som snickare och plåtslagare.
På fastigheten i Hällesjö har jag en
fullt utrustad snickerilokal på 80
m2 Jag kommer att tillverka möb-
ler, dörrar, fönster och andra
inredningssnickerier. Som plåt-
slagare kan jag tillverka skorstenar
och andra byggdetaljer.
Finns det några problem med
att vara snickare i Hällesjö?
Jag skulle vilja bygga ut min
snickeri- och verkstadslokal.
Tyvärr räcker inte tomten till för
detta så jag funderar på hur jag ska
lösa problemet. Det har också
visat sig svårt att få tag i snickar-
virke i trakten. Finns det dolda
resurser nån stans?
Var hittar man dig?
På tel 0696-421 07 eller på vår
hemsida, www.karlstedtsallservice.com.

Månadens företagare TOTAL UTFÖRSÄLJNING

Huset fu
llt 

av prylar Övriga tider vänligen ring.
Alltid öppet vid behov!

BOSSES DIVERSEHANDEL
Sörbygdens f d skola

840 67 Sörbygden
Tel 0696-700 88

Halva priset på alla varor
Välkommen!

Öppet kl 12-16 alla dagar
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