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Vad hände på Leadermötet den 26 maj?
På inbjudan av Kälarnebygdens ek förening hölls den 26 maj ett
informationsmöte om Leaderprojektet Mittland. 
Till mötet kom c:a 20 st intresserade och Björn Nordling, verksam-
hetsledare för Leader Mittland informerade om vad Leader inne-
bär.
Under mötet fördes en givande diskussion med en hel del frågor till
Björn, bl a:
Hur går vi vidare?
Vilka projekt kan det finnas?
Skall vi försöka samarbeta?
Behövs det en förstudie? 
Många frågor förblev obesvarade, därför bestämdes att ett nytt
möte för att diskutera detta närmare behövs.

Nytt Leadermöte den 24 Juni kl 19! 
på Hemgården (OBS ändrat datum!)

Varmt välkommen alla intresserade!

Företagare, föreningar och idrottsklubbar inbjudes till
informationsmöte och samråd om hur vi tillsammans kan
gå vidare för att starta s k Leaderprojekt för att utveckla
Kälarnebygden!

forts nästa sida
KälarneNytt kan Du också läsa på

www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, utkommer den 26 aug.

Manusstopp: 19 aug.

Redaktör: Christian Sundin, 0696-40 138; chr.sundin@bredband.net

Välkommen till Solkurvan!
Inom en snar framtid så öppnar vi ett nytt cafe i
Solkurvans lokal, Café Solkurvan!
Vi kommer att starta i all enkelhet med kaffe, bullar och smörgåsar.  Glass
och läsk kommer vi även ha, sedan utökar vi efter behov. Det kommer
även att finnas turistinformation för genomresande. Vi kommer inte att ta
kortbetalning utan vi håller oss till kontanter. En gång i veckan ska det
vara stickcafé, mer information om när, kommer i fönstret på Solkurvan.
Det finns även möjligheter för dom äldre i byn att kunna träffas och ha det
trevligt tillsammans. Ja, alla är ju självklart välkomna. Vi som öppnar
heter Ina och Jimmy Jönsson.
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Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@rundvirkeskog.se
www.rundvirkeskog.se

Välkommen att 
kontakta mig!

Skogsägare! 
Sälj inte ditt virke...
...utan att först kontakta mig!

Vår industri i Kälarne, Octowood och Rundvirke Poles förädlar 
ditt virke lokalt.

Gallra din skog nu! Vi har bra priser och premier på Octostolpar.

Tänker du slutavverka tall? Då tar vi ut specialsortiment!

•

•



forts fr föreg sida
I korta drag går leaderprojekt ut på
att utveckla landsbygdens ekonomi
och göra det mer attraktivt för
människor att bo kvar. För att lyckas
med det kan föreningar och företag
ansöka om projektpengar för t ex
förstudier, profilering av området
eller allmänt om näringslivsinriktade
projekt. EU, stat och kommun står för
70% av kostnaderna och resten är
egenfinansiering. Dessa projektplaner
skall sedan godkännas av en LAG-
grupp (Lokal AktionsGrupp) bestå-
ende av personer från näringslivet,
föreningslivet samt kommunen för att
bli verklighet. Den årliga summan
som LAG-gruppen har att förfoga
över är ca 4,5 milj kronor.
Leaderområdet Mittland har följande
visioner:

- Förtydliga och förstärka en lokal
identitet i området
- Utveckla ekonomiskt bärkraftiga
och ekologiskt hållbara verksamheter
- Förbättra möjligheten för män-
niskor att leva och försörja sig på
landsbygden
Kälarnebygdens ek förening har en ide
om att anställa en projektledare som
hjälper företag och föreningar att utfor-
ma projekten med ansökan, projektplan
och ekonomisk kalkyl.

Björn Nordling som är anställd
verksamhetsledare för Leader Mittland
kommer tillbaka och informerar samt ger
råd om hur vi kan gå  vidare.

Leaderprojekt är en unik chans att
tillsammans göra Kälarnebygden
mera attraktiv att bo och verka i.

Styrelsen för Kälarnebygdens ek
förening

Resa till Skärvången
Skärvångens mejeri fyller 10 år i år. 
Kälarne Röda Kors planerar en bussresa dit den 2 juli.
Då blommar smörbollar, midsommarblomster och hundkex. Det är en underbar
blomsterprakt när ängarna lyser i gult, lila och vitt. 
Turen utökas med en sväng förbi Vallrun och Övre Åkersjön, där man har en
vacker utsikt över sjön och fjällen. 
Därifrån åker vi till Bakvattnet och besöker en fin hemslöjdsaffär. 
Så fortsätter färden till en levande fäbod, ”Sörbuan”, vidare förbi Häggsjövik
och Norra Skärvången till Södra Skärvången, mejeriet och osten. 
Om intresset är stort och vi fyller bussen så åker vi.
Röda korset bjuder på kaffe och smörgås efter vägen. På mejeriet kan man äta
lätt lunch, buffé och ost bland annat.

Cirkapris för bussturen: 
Stor buss    200 kr/person
Liten buss  220 kr/person

Anmälan senast 25 juni till:  
Karin Enmark    0696-406 77
Lizzy Larsson    0696-402 87
Runa Westman   0696-405 16

Vi hjälper Er med personlig
utformning av minneshögtiden
- även borgelig begravning

Vi gör gärna hembesök

- Transporter
- Gravsten
- Familjejuridik

Ombud i Kälarne:
Birgitta Eriksson
Tel. 0696-407 40,  070-635 45 05

Bräcke Begravningsbyrå
Momento AB 
Tel. 0693-107 45

Storåsen - 220 år
Byalaget - 20 år

Det firar vi med 
Storåsnatta 18/7 kl 19-02

Dans till Bert Idoff - Mat- och Öltält - Trubadur i tältet -
Älgchansen

De första kända nybyggarna, två familjer, kom1789 till den plats som senare kom att
kallas Storåsen.De kunde leva på det som jord, skog och vatten gav och byn växte
succesivt. I byn har funnits skola, affär, post, skomakare, sömmerska, taxi och
telefonväxel. Nu finns det 13 bofasta i Storåsen. Under sommaren utökas befolk-
ningen till ett 30-tal personer.
Björnlogen invigdes 1991 och sedan dess har byalaget anordnat danser varje
sommar. De första åren dansades det fem gånger/sommar, sedan har det succesivt
minskat till en danskväll/sommar. Hittills har det blivit totalt ett 40-tal danskvällar
på Björnlogen.



En upplevelseresa genom Europa.

Klass 9, Kälarne skola har nu genomfört
sin resa genom Europa och sett och
upplevt mycket genom de flesta sinnen.
Den tolv dagar långa resan inleddes med
en bussresa genom Sverige. Från
Kälarne till Göteborg på ca 10 timmar.
Från Göteborg utgick en färja med
bolaget Stena Line mot den tyska staden
Kiel. Ett dygn på färjan och en massa
rumpskakande senare fortsattes resan
med bussfärd mot Hansapark.
Hansapark är ett nöjesfält mellan Kiel
och Berlin som hade en massa
åkattraktioner och nöje att bjuda på. Alla
hade ett leende på läpparna efter en dag
på nöjesparken. Resan fortsattes i

dubbeldäckaren med Hasse Owén vid
ratten och Evy som kartläsare. Berlin
blev staden för nattuppehållet och
nästföljande dag spenderades i Berlin
med en guidning av Angelika Stoller
med en specialanpassad rutt som klassen
röstat fram. Brandenburger Tor, Fern-
sehturm, Holocaustdenkmal och Unter
den Linden samt flera storheter passe-
rades med vår buss. Efter guidningen
fortsatte vi mot Prag för övernattning
där. En sen middag och lite sömn gjorde
klassen och lärare på bättre humör efter
den långa dagen. Guidning i Prag nästa
dag av vår lärare Blanka Erikssonova var
uppskattad och vi fick till exempel se
Karlsbron och Rådhusklockan Orloy.
Den fria tiden efter guidningen gav

KlassNioNytt många leenden på läpparna i Prags hetta.
Nästa mål för resan var Ostravice,
Blankas hemby, där vi spenderade två
nätter och utgick ifrån mot vårt nästa ort.
Under busstransporterna har filmer och
annan undervisning skett och daglig
skriftlig åtterberättelse av dagen har
gjorts i vår loggbok. 
Auschwitz blev dag fems upplevelse och
många intryck och avtryck gjordes
denna dag. Vår guide var polsk men
pratade oklanderlig svenska och hade
många kloka och eftertänksamma ord att
lära oss svenska ungdomar. Kvällarna
ägnades åt volleybollspel och bergs-
promenader i den vackra tjeckiska byn.
Dag sex blev dagen då vi påbörjade vår
vistelse hos våra tjeckiska brevvänner
och "avslutade" eller snarare "slutförde"
vårt samarbete med denna klass. Vi fick
under de tre dagarna och två nätterna
uppleva: ett tjeckiskt shoppingcentra,
sommarrodel, hattmuseum, tekniskt
museum, en tjeckisk privatskola, tea-
room och sist men inte minst: tjeckiska
hem och tjeckisk kultur, på både gott och
ont. Den sista dagen, lördag, var det av-
sked och vidare färd mot slovenska
Piran. Några tårar fälldes och någon lätt-
nadens suck drogs. 
Mot Piran var det nattfärd, men först
hann vi med ett fikastopp hos Blankas
mamma, Daniela, som bjöd på delikata
bullar och kakor. 
I Piran, den lilla byn vid Medel-
havet/Adriatiska havet, på Sloveniens
sydvästra kust, har klassen under tre
dagar, solat sig, badat sina lortiga sven-
ska kroppar, bränt sig till en illröd nyans,
ätit glass i stora lass, spenderat så kallad
"kvalitetstid" med varandra och bara
varit och njutit av solen och klass-

kamraterna. I morgon (onsdag 3 juni)
beger vi oss mot vår sista hållplats och
upplevelse, Venedig, den flytande stad-
en. Vi hoppas på fint väder, men har
varnats för regn. Senare onsdag kväll
beger vi oss mot Venedigs flygplats och
flyger hem mot Sverige igen. Vi kommer
att anlända till vår kära hemby på
torsdag 4 juni.
Våra "extraföräldrar" under resan, Hasse
och Evy har tagit hand om oss som deras
egna barn och matat oss när vi behövt
föda, stannat bussen när blåsan fylldes,
kramat om oss när vi känt oss osäkra och
bara varit där, de har tjänstgjort mycket
mer än som "bara" busschaufförer. Våra
medföljande och ansvariga lärare, Eva
Kvist, Blanka Erikssonova och Eddie
Backlund har också varit ett stort stöd
och stabila reseledare. 
Jag måste tillägga att under resan har
samtliga i resesällskapet på något sätt
kommit varandra närmare, eller i alla fall
lärt känna varann bättre på något sätt. En
"normal" klass som blivit en tajt klass
som är en bastant stöttande pelare och
det är tryggt att ha något sådant bakom
sig från grundskolan.
I och med denna artikel om vår resa så
skulle vi vilja tacka alla som på något
sätt hjälpt oss, stöttat oss och som på
något sätt bidragit till att vi kom iväg på
denna resa. Speciellt vill vi tacka:
Bräcke kommun, Octowood, Britt-Inger
Sundin, Ansjö skogsröjningar, Eva
Sandgren-Forslund, Bilisten, Hörnan,
Karl-Edvard Hedberg, Cykel & Sport,
Torgnys Radio & TV, Flatmo Textil,
Kälarne Färg & Bygg, SCA, Norrskog,
Folktandvården, Kälarne Bibliotek,
Erland Jonsson, Kickis salong och
Suvannees Konfektyr och Café. Hoppas



nu bara inte att minnet sviker oss så att vi
har glömt tacka någon.
Sedan vill vi rikta ett tack från oss och
våra tjeckiska brevvänner till Octowood
och Fiskodlingen för uppskattade vis-
ningar av deras respektive verksamheter
samt till KIK Alpina. Sist men inte minst
vill vi tacka våra föräldrar som sålt, köpt,
stöttat, fattat beslut och hjälpt oss till

detta kanske lite ovanliga sätt att lära sig
hur vårt Europa ser ut och fungerar.

Karin Jonsson, klass 9, Kälarne skola.

Piran, 2 juni 2009 

För mer utförlig reseberättelse och bil-
der se: www.backpacking.se/kalarne93

Hälsosamt i Håsjö!
Jag hälsade på hos Anna-Karin Dahl-
qvist häromdagen, då jag ville veta mer
om hennes verksamhet och om annat
aktuellt i Håsjö.
Anna-Karin gillar omväxling och har
som vanligt många strängar på sin lyra.
Hon har utbildat sig till svampkonsulent
och har även sökt kursen ”Färga med
svamp” i Umeå. Dessutom ger hon
massage, öronakupunktur och Qigong-
kurser vid sidan av den senaste hälso-
trenden, spikmattan, som hon säljer.
Inget av detta hindrar henne dock att
periodvis arbeta som distriktssköterska
på traditionellt vis.
Förra året gick hon en kurs i småskaligt
mathantverk med inriktning på bär och
grönsaker, så nu producerar hon honung,
gelé, svampkrydda och andra svamp-
produkter samt chutney av röda vinbär,
rönnbär, lingon och rabarber.
Produkterna säljs under varumärket
”AK´s Svamp, Bär och Honung”.
Grannpojken, Alexander Backlund, som
är hennes privata webbdesigner, har
skapat företagets etiketter.
I Anna-Karins framtidsplaner finns
drömmen om att vidareutveckla verk-

samheten och att bygga ett hus hemma
på gården där hon skulle kunna ha
produktionskök, honungsrum, möjlighet
att torka svamp och bär liksom lokaler
för kursverksamhet. 
Ritningarna finns än så länge bara i
hennes huvud.
För närvarande har hon sitt pro-
duktionskök på Håsjögården, som hyrs
ut av församlingen och drivs av Håsjö
Sportklubb sedan ett år tillbaka. Man har
fått löfte om att hyra ett år till, men
därefter är framtiden oviss, då föränd-
ringar och sammanslagningar är på gång
inom kyrkan. En grupp med uppgift att
sköta kontakterna med församlingen är
utsedd.
Håsjögårdens verksamhet har gått ihop
ekonomiskt under det gångna året. Bland
aktiviteterna kan nämnas sommarcafé,
julmässa, skolklasser på besök, val-
borgsmässofirande, vandrarhem, bridge-
kurs, jaktprov med hund, uthyrning till
jaktgäster samt till fester, middagar och
begravningar.
Håsjöborna är ett företagsamt folk.
Anna-Karin berättar om olika företag i
byn. Där finns i dag bl.a. tre åkerier, två

skogsmaskinsföretag, affärsidkare, några
hästuppfödare, en veterinär, ett taxi- och
bussbolag, flera skogsbrukare och en
loppmarknad. 
Men jag har flest anställda, bortåt tre-
hundratusen, säger Anna-Karin och
pekar stolt på sina fyra bisamhällen ute
på lägdan.
Sedan visar hon mig något spännande.
Femton små plantor, som så småningom
kommer att bli buskar, står där i sina
krukor. Jag  ska börja odla goji-bär, säger
hon.

Dessa bär (Lycium barbarium) har
använts inom medicinen i tusentals år.
De växer naturligt i Kina och i
Himalayas bergstrakter. Bären är
avlånga, gulröda och anses vara världens
mest näringsrika och anti-åldrande bär,
ja själva källan till ett långt och lyckligt
liv.
Åldrande och minskande befolkning - är
inte detta ett problem i våra bygder?
Hur vore det med odling av ”den eviga
ungdomens bär” i större skala?

Runa Westman

Utställning i Ansjö
VÄLKOMMEN till konstutställning i Ansjö där Ingrid och Allan Ström-
berg ställer ut måleri i akryl och olja.
Utställningen öppnar lördagen den 27 juni kl 13 och är öppen varje dag
13 - 17.
Vägbeskrivning: Väg nr 320, ca 3 kilometer från Kälarne i riktning mot
Hällesjö. Flagga vid brevlåda 4025 i slutet av Ansjö visar vägen till Näs-
bergs gård, det gula huset på höjden och den röda 'boa' intill, där ut-
ställningen hålls.

Ingrid Strömberg, född i Parken, Kälarne, har konstutställningen i Ansjö
tillsammans med sin man, Allan Strömberg under tiden 27 juni - 5 juli.
Ingrid Strömberg har under hela sitt liv arbetat med konst. Som ung gick
hon en kurs i teckning på Konstfackskolan i Stockholm och har sedan
deltagit i ett flertal kurser på Nyckelviksskolan, Studiefrämjandet, Gerles-
borgsskolan och Holbaeks Konsthögskola, Danmark. Hon har också arbe-
tat som lärare i konsthistoria på målarskolan Idun Lovén samt i kurser för
Studiefrämjandet. Under en period, när hon var bosatt i Genève, ledde
hon kurser i svensk konsthistoria för utlandssvenskar.
Ingrid Strömberg har arbetat på konstgalleri och i sjutton år på Moderna
Museet. Hon har haft utställningar i Stockholm och i Ligurien, Italien
samt deltagit i ett antal samlingsutställningar i Stockholm. Hon är fil kand
med konstvetenskap som huvudämne.

Allan Strömberg har studerat oljemåleri på olika konstskolor, bl.a. Hol-
baeks Konsthögskola i Danmark. Han har haft separatutställningar på
Galleri Mäster Olof och Galleri Mosebacke i Stockholm samt deltagit i ett
antal samlingsutställningar i Stockholm och i Ligurien, Italien.



Kamsdag, lotterier
Utställning lapp-
täcksteknik
Ansjö Bygdegård
lör 4/7 kl 11-15

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 4/7 kl 18

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 5/7 kl 11

Sommarcafé
Västanede
sön 5/7 kl 13-16

Furuviken
Perikles
ons 8/7 kl 20-24

Musikcafé
Rotsjö festlokal
ons 8/7 kl 18-21

Kyrkjazz
Håsjö nya kyrka
fre 10/7 kl 19

Sommarfest
Åbrobacken, Hällesjö
lör 11/7 kl 12-16

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 11/7 kl 18

Musikgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 12/7 kl 18

Hembygdsdag
Tossengård
mån 13/7 kl 13

Kvällsauktion
Tossengård
mån 13/7 kl 17

Konstutställning
Vernissage Bygdegården
Väster-Övsjö
mån 13/7 kl 18

Jazz o konst
Silvergorilla
Bensjöbacken
tis 14/7 kl 18

Kruskalas o loppis
Tossengård
ons 15/7 kl 13

Musikcafé
Bygdegården
Väster-Övsjö
ons 15/7 kl 19

Furuviken
Mickeys
ons 15/7 kl 20-24

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 18/7 kl 18

Byfest m dans
Tossengård
lör 18/7 kl 19

Storåsnatta
Storåsen
Berth Idoffs 3+1
Mat o Öl, Älgchansen
lör 18/7 kl 21-02

Vandring till korset
Fugelsta
sön 19/7 kl 11

Furuviken
Highlights
ons 22/7 kl 20-24

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 25/7 kl 18

Kristi förklaringsdag
Håsjö g:a kyrka
sön 26/7 kl 11

Sommarcafé
Västanede
sön 26/7 kl 16-19

Furuviken
Shake
ons 29/7 kl 20-24

Orgelafton
Håsjö nya kyrka
tors 30/7 kl 19

Furuviken(?)
Boogart
fre 31/7 

Kamsfest
Västanede
lör 1/8 kl 13

Byklassiker
Notån, Albacken
lör 1/8 kl 14

Vinorientering
Notåvallen, Albacken
lör 1/8 kl 18

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 1/8 kl 18

Bio
ice.age 3 (BT
sön 2/8 kl 15

Fotboll
KIK - Bräcke
tis 4/8 kl 19

Furuviken
Blender
ons 5/8 kl 20-24

Marknad
Bygdegården, Fugelsta
lör 8/8 kl 11-15

På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.
Vallaloppan
Håsjö, 0696-510 65
Alla dagar kl 10-18

Fjärilsmuséet
Hucksjöåsen
Kaffeservering
Öppet mot beställning,
0696-610 42

Tomtemuséum
Ansjö
juli månad kl 10-15
Övriga tider, ring 
0696-400 66

Grannäsets Gårds-
butik & kök
Sommarkafé juli 12-17.
Stängt måndagar. Mat
mot beställning året om.
Tel 0696-40104

Loppis o café
Åbrobacken
lör 20/6 - 15/8 

Vägkyrka
Håsjö g-a kyrka
dagl 28/6-2/8 kl 11-18

Sommarkafé
Håsjögården
dagl 28/6-2/8 kl 11-18

Lappverk
Utställning Strånäset (6
km öster om Stugun
efter väg 87)
Prova på, lotteri, försälj-
ning, Café
24/6 - 5/7, kl 11-17

Konstutställning
Ingrid o Allan Ström-
berg, Ansjö
27/6 - 5/7 kl  kl 13-17

Sommarkafé
Tossengård
1/7-24/7 kl 13-17

Konstcafé
Bygdegården
Väster-Övsjö
14/7 - 19/7 kl 15-20

Helgmålsbön
Håsjö g:a kyrka
lör 13/6 kl 18

Strokedag
Storåsen
lör 13/6 

Veteranmarknad
Ånäset
lör 13/6 kl 13

Tunnbrödsbakning
Skolan Västanede
lör, sön  13-14/6 kl 9

Bio
Änglar och demoner
(15 år)
sön 14/6 kl 18:30 

Fotboll
KIK - Brunflo
tis 16/6 kl 19

Midsommarfirande
Åbrobacken, Hällesjö
fre 19/6 kl 11-15

Midsommarfirande
Västanede
fre 19/6 kl 13

Gudstjänst
Åbrobacken, Hällesjö
lör 20/6 kl 11

Historievandring,
pajtävling
Västanede
lör 20/6 fr kl 12

Invigning
Badhusparken, Väster-
Övsjö
lör 20/6 kl 14

Jubileumsgudstjänst
Ljungå kapell
sön 21/6 kl 11

Fotboll
KIK - Ope
tis 23/6 kl 19:30

Leadermöte
Hemgården
ons 24/6 kl 19

Furuviken
Martinez
ons 24/6 kl 20-24

Söndagsgudstjänst
Håsjö g:a kyrka
sön 28/6 kl 18

Bio
Natt på museet 2 (7 år)
sön 28/6 kl 18:30

Furuviken
Jannez
ons 1/7 kl 20-24

Fotboll
KIK - Björnen
fre 3/7 kl 19



Vill Du vara med och påverka i
din hembygd?

Vill Du ha det finaste uppdrag man kan få - att
vara förtroendevald?

Vi behöver föryngring i våra led. Du får ett uppdrag som är både stimu-
lerande och berikande för dig som person - Du får möjlighet att påverka

i samhället.
Hos oss får Du utbildning, stöd och hjälp.

Redan hösten 2010 kan Du sitta i en nämnd, styrlese eller fullmäktige i
Bräcke kommun.

Vill du ha uppplysningar, kontakta
Bräcke: Yngve Hamberg, 070-684 91 65
Kälarne: Jan Danielsson, 070-660 94 17
Gällö: Marina Mellgren, 070-361 09 85.

Centerpartiet i Bräcke kommun

 

Söndagsmässa
Håsjö nya kyrka
sön 9/8 kl 11

Fotboll
KIK - Ås
tis 11/8 kl 19:30

Furuviken
Zlips
ons 12/8 kl 20-24

Kolbullekväll
Åbrobacken
lör 15/8 kl 17

Söndagsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 16/8 kl 11

Gunder Hägg-loppet
Albacken
lör 22/8 kl 10:30

Söndagsmässa
Hällesjö kyrka
sön 23/8 kl 11

Pizzakväll
Bagarstugan, Albacken
lör 22/8 fr kl 18

Fotboll
KIK - K/D 55
sön 23/8 kl 15

Sensommarfest
Västanede
lör 29/8 kl 13

Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:
Medlemsavgifter 2009:

Enskild Förening Företag
Insats 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

Bankgiro, 5404-9606, eller direkt till kassören, Elisabeth Barkéus Näslund


