
En tidning för Kälarnebygden årgång 2 nr 6
juni 2006

KälarneNytt finns på vår hemsida: www.kalarne.jamtland.nu.
Nästa nr av KälarneNytt, nr 7, utkommer den 30 aug. Manusstopp 23 aug.
Kontaktperson: 
Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Leverans  av  grus  och  bergmtrl  i  alla
fraktioner

Leverans  av  sorterad  matjord  

Transporter  och  maskinarbeten  av  alla
slag

0696-404 30
AAllllttiidd  ddäärr  dduu  bbeehhöövveerr  oossss

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:

Turista hemma!
När man frågar en stockholmare

vilka fördelarna är att bo i Stock-
holm så får man ofta svaret till-
gänglighet. Man kan gå på bio,
teater och konserter när man vill
och det finns ett rikt utbud av
affärer och restauranger. Frågar
man sen hur ofta de går på bio
eller teater visar det sig att det inte
sker så ofta. Vad är tillgänglighet
värd om man inte nyttjar den? 

Vilka är fördelarna med att bo i
Kälarnebygden?

Vi kan ju inte hävda att utbudet
av bio och teater är särskilt stort.
Nu har man kanske inte valt att bo
i Kälarnebygden p gr av utbudet av
bio och teater. Och vi kan ju rela-
tivt enkelt och billigt åka Tågplus
till Stockholm och ta del av utbud-
et där. Men vi har ju faktiskt ett
ganska varierat utbud av fritids-
aktiviteter även i hembygden. På
Jazz&Blues konserter på Östjem-
ten kommer huvuddelen av publi-
ken från Ragunda kommun. Varför
går inte Kälarnebygdens invånare

på de arrangemang som trots allt
ordnas? 

I sommar har vi massor av arr-
angemang i bygden. Du kan be-
söka museer med fjärilar och tom-
tar, du kan dansa på Furuviken och
Björnlogen, du kan lyssna på
musik i någon av våra kyrkor, på
Ånäset eller Östjemten, du kan
sjunga allsång på Ånäset och du
kan gå ut och äta i Albacken, på
Grannäset, Palmebrings, Ånäset
eller Östjemten.Vill du bara fika
finns bl a Håsjögården och Tossen-
gården. Vill du fiska finns ett ríkt
utbud av tjärnar med ädelfisk och
åar och sjöar med utmärkt mete.
Varför inte heja fram Kälarnes
segerrika fotbollslag på Ånäset?       

Säg inte som stockholmaren: Vi
kan gå dit när vi vill. Gör slag i
saken och ta med familj, vänner
och besökare till några av de ak-
tiviteter som erbjuds i sommar. En
lista på utbudet finner du inne i
tidningen.

Christian Sundin



”Den som är född i Jungfruns
tecken drabbas lätt av samlarmani”,
säger Solveig Nässlin när jag, stum
av förundran, står i det sagolika
tomtemuseet i Ansjö. Efter en kort
stund är jag som barn på nytt bland
hennes 4 670 tomtar, ty här får man
ta i saker och leka med dem, t ex
tomtar som kan cykla, åka kana,
spela på instrument eller sjunga. En
drygt 100-årig tomtegubbe med
skägg av människohår och en liten
grå, tovad hustomte har också sin
plats bland alla de rödluvade.
Tomtar finns i alla storlekar, från
några millimeter till närmare en
meter höga, tyska gårdstomtar. 

Hur började ditt intresse för
tomtar?  frågar jag.
- Det var i 6-årsåldern. Jag kom in

till grannen, tant Linda på ”Petsa-
mo”. Hennes kök, som annars var
grått och omålat, var nu så fint
dekorerat att jag blev helt betagen.
Det var fullt av julbonader på
väggarna och i taket hängde gir-
langer. På den gröna skänken stod
det fullt med tomtar. Jag tittade sär-
skilt på en liten tomte som satt lut-
ad mot en flugsvamp med ett stort
ljus i. Tant Linda såg nog vad jag
tänkte, så hon tog ner tomten från
skänken och gav mig den. Jag gick
hem överlycklig.

Solveig tar försiktigt fram denna
tomte ur ett skåp och visar mig. 
- Efter detta fick jag varje år en ny
tomte av mina föräldrar. Och mitt
intresse bara växte. Alla mina tom-
tar är nu bokförda och numrerade.
Jag ”känner” nästan varje tomte
personligen.                              

Fyra hyllor i samlingen upptas
av tomtar som Sture målat. Efter en
svår sjukdomsperiod 1991 bestäm-
de han sig för att göra något roligt,
som ett steg i rehabiliteringen. Då
började han måla dessa vackra tom-
tar i mjuka färgtoner. En stor jul-
krubba har han målat i milda, ljusa
pastellfärger, välgjort i minsta de-
talj.

I detta museum finns förvisso
mycket mer än tomtar. Bland annat
kan nämnas 10 600 julkort, 500 ny-
årskort, 600 påskkort och 80 000
vykort varav 60 000 insatta i pär-
mar, land- och landskapsvis. Dess-
utom finns dansbandskort, gratula-
tionskort, julbonader, tidningsur-
klipp och en stor samling jul- och
presentpapper. Ett par gamla bok-
märksalbum är mycket sevärda. 

År 2004 vann Solveig tävlingen
”Årets Mus-Olle” med motivering-
en ”för ett intressant och roligt
samlande som också är viktig kul-
turhistoria”. Priset var en stor hand-

Solveigs o Stures Tomtemuseum i Ansjö är öppet kl 10 - 15 under
juli. Övriga tider: Ring 0696-400 06 för överenskommelse.

VÄLKOMNA!

Tomtar gjord mus i keramik.
Vad Solveig och Sture önskar sig

allra mest är en större lokal, där de
skulle kunna arrangera fina miljöer
för sina samlade föremål.

När jag lämnar museet vet jag att
det som står skrivet i stjärnorna är
sant – åtminstone vad gäller
Solveig. 

Runa Westman  

Per Hellzén
På väg till eller från något passe-

rar man kanske Ansjö by. Mitt i
byn, vid Nygården, går en väg ner
mot sjön. Där nere, strax bakom
krönet står en minnessten med
texten “Pehr Hellzén grundare af
Wifstavarf föddes här anno 1744 “.

Vem var denne Per Hellzén? Per
föddes på denna gård, hemmanet
Ansjö nr 1, den 13/10 1744 och
var son till kyrkvärden och bonden
i Ansjö Anders Månsson och hans
hustru Karin Månsdotter-Frisk.

Redan tidigt upptäcktes Pers be-
gåvning och han fick först studera
vid Frösö trivialskola, varefter han
skrevs in vid Härnösands gymna-
sium. Per blev student i Uppsala
1766, där han 1770 promoverades
till filosofie magister. Som stude-
rande hade han antagit namnet
Hellzén efter sin födelsesocken
Hällesjö.

Efter sina studier fick han förord-

nande som lektor vid gymnasiet i
Härnösand och var under flera
perioder skolans rektor. Han var
ledamot av Vetenskapsakademien
och grundade 1798 Wifsta Varf. 

Per Hellzén var gift två gånger
och hade sammanlagt fjorton barn,
varav endast fem nådde vuxen
ålder. Han avled den 2/8 1811.

I konsistoriet lyckades Hellzén
1785 genomdriva att ett nytt gym-
nasium skulle uppföras i Härnö-
sand. Byggnaden invigdes 1791
och är sedan 1882 Härnösands
rådhus.

Som de mest inflytelserika
medlemmarna av domkapitlet kom
Per Hellzén och hans svåger Carl
Gustaf af Nordin att utöva ett visst
inflytande på Frösö trivialskolas
utveckling.

Hellzén började så småningom
att intressera sig för sågverksrörel-
sen och blev ägare till Sillre såg



På gång

Vägkyrkan
Håsjö gamla kyrka
2/7 - 6/8 kl 11-16

Håsjögårdens
sommarcafé
2/7 - 6/8 kl 11-18
OBS! Fel tider i
Kyrkbladet

Trivselbingo
Gastsjön bygdegård
onsdagar kl 18:45

Allsång på Ånäset
lördagar kl 14

Bingo
Folkets Hus, Albacken
söndagar 17:45 

Sommarcafé
Tossengård
tom juli

Tomtemuseet
Ansjö
juli kl 10-15

Furuviken Hällesjö
Martinez
ons 28/6 kl 20-24

Jazz i folkton
Hällesjö kyrka
tors 29/6 kl 19

Kupan Kälarne 
Våffeldag, brödlotteri
fre 30/6 kl 11-15

Regnbågspremiär
Västerholmtjärn
lör 1/7 kl 11-15
sön 2/7 kl 8-12

Gustafsnäs
Nyinvigning av
Skvaltkvarnen
lör 1/7, kl. 13-15

Sommarblues
Östjemten
Eric's bluesband
lör 1/7 kl 19:30

Björnlogen Storåsen
Mickey´s
lör 1/7 kl 21-01

Söndagsgudstjänst
Håsjö gamla kyrka
Vägkyrkan öppnar
Kyrkkaffe i
sommarcaféet
sön 2/7 kl 11

Furuviken Hällesjö
Jannez
ons 5/7 kl 20-24

Akustisk country
Västanede
församlingshem
tors 6/7 kl 19

Hällesjö Byakamp
se www.hallesjo.se
lör 8/7 kl 12

Helgsmålsbön
Håsjö gamla kyrka
lör 8/7 kl 18

Pilgrimsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 9/7 kl 11

Hembygdsdag 
Tossengård
mån 10/7 kl 13.00

Kvällsauktion
Tossengård
mån 10/7 kl 17
Visning fr kl 16

Furuviken Hällesjö
Boogart
ons 12/7 kl 20-24

Gammaldags
sommarmusik
Hällesjö kyrka
tors 13/7 kl 19

Hembygdsfest
Åbrobacken
lör 15/7 kl 12-16

Helgsmålsbön
Håsjö gamla kyrka
lör 15/7 kl 18

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

och flera mindre sågar vid Indals-
älven. Han kan också antas ha haft
intresse av planerna på att bygga
en kanal förbi Storforsen vid
Ragundasjöns utlopp, eftersom han
behövde få fram virke till sina
sågar. Allt virke som flottades ut-
för fallet bröts sönder. 

Per Hellzén var väl bekant med
Magnus Huss, Vild-Hussen, som
hade anlitats för kanal-projektet,
eftersom dennes bror Johannes
Huss senare blev Hellzéns måg. 

Efter Ragundakatastrofen

lyckades han intressera några
Härnösandsbor och landshövding-
en för sina planer på att starta ett
skeppsvarv. Varvet kom att ligga i
Wifsta by. Wifsta Varf utvecklades
så småningom till ett av Norrlands
största industriföretag.

Om ni besöker “Döda fallet” kan
ni tänka att det kanske inte blivit
något dött fall om inte Per Hellzén,
som alltid var så driftig och idérik,
haft ett finger med i spelet.

Oddbjörn Ericsson

Sommarstängt  på  
Hälsocentralen  i  Kälarne

17/7—13/8
Under sommarstängningen kommer det att finnas en
distriktssköterska tillgänglig  i Kälarne på  tfn 166 60 

För akuta sjukdomsfall finns läkare i Bräcke som bokas via dsk Kälarne

Kontrollera att du har recept  och hjälpmedel som 
räcker hela sommaren, annars kontakta oss innan 3/7

Sommarhälsningar från
personalen på Hälsocentralen

Vissteruatt
- Inger Säll, Karin Enmark och Jan Danielsson står bakom pyntandet av
korsningen vid Hörnan



Alla tillönskas en varm och

skön sommar, med mycket

bad och sol!

Kom gärna på våra matcher på Ånäset
Vi säljer fika!

Friluftsgudstjänst
Grannäset
Servering
sön 16/7 kl 11

Furuviken Hällesjö
Perikles
ons 19/7 kl 20-24

Fotbollsturnering
Notåvallen Albacken
lör 22/7

Liten lapptäcks- o
akvarellutställning
Håsjögården
lör-sön 22-23/7 kl 11-
18

Helgsmålsbön
Håsjö gamla kyrka
lör 22/7 kl 18

Björnlogen Storåsen
Storåsnatta
Etage, Backlund-Glad
lör 22/7 kl 21-02

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 23/7  kl 11

Furuviken Hällesjö
Schytts
ons 26/7 kl 20-24

Ansjö bygdegård
Kamsfest, brödlotteri
lör 29/7 kl 11-15

Helgsmålsbön
Håsjö gamla kyrka
lör 29/7 kl 18

Bygudstjänst
Lindsteins, Hucksjö-
åsen, kyrkkaffe
sön 30/7 kl 18

Furuviken Hällesjö
Blender
ons 2/8 kl 20-24

Fugelsta Marknad
lör 5/8 kl 11-15

Helgsmålsbön
Håsjö gamla kyrka
lör 5/8 kl 18

Friluftsgudstjänst
Hällesjömon
sön 6/8 kl 11

Furuviken Hällesjö
Sannex
ons 9/8 kl 20-24

Söndagsgudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 13/8  kl 11

Furuviken Hällesjö
Bonus
ons 16/8 kl 20-24

Kolbullekväll
Åbrobacken
lör 19/8 kl 17

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 20/8  kl 11

Fönsterkampanj
Otroligt men sant - nya SuperVarm™  till
priset av vanliga fönster!
Till och med 15 juli 2006 erbjuder vi nya SuperVarm™  till
samma pris som motsvarande fönster med vanligt klarglas.
Erbjudandet gäller vid köp av minst 7 färdigmonterade
fönster.

Ta chansen! Upp till 10.000 kr i energibidrag
när du byter till energieffektiva fönster under
2006.

* För 0:- får du ett hembesök av vår fönsterexpert som hjälper till med rådgivning, 
måttagning och planering av fönsterbytet!

* Vi erbjuder även flera finansieringsalternativ från Handelsbanken.

Sista chansen
att få

energibidrag

Vi ses på
Expo Norr

SVERIGES LEDANDE FÖNSTERBYTARE TAR
ANSVAR FÖR HELA FÖNSTER- OCH DÖRRBYTET

Jämtland 
063-51 25 25, 225 80

www.mockfjardsfonster.se

I år är det sista chansen att söka
energibidrag för fönsterbyte - upp
till 10.000 kr i skattereduktion.
Vänta inte för länge bara, det är
många som tar chansen nu och
fönstren måste vara monterade före
31/12 2006.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


