
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 8
okt 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Birgitta Gunnarsdotter och Egon Jonsson.

På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.
Bad
ungdom
mån 17:30-19:30
motion
mån 19:30-21
familj
tors 17:30-19:30
motion
torsd 19:30-21

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Lättgympa
Gymnastiksalen
tors kl 19

Skördeauktion
Ansjö Bygdegård
fre 30/10 kl 19

Öppen kyrka
Hällesjö o Håsjö nya 
lör 31/10 kl 10-15

Minnesgudstjänst
Håsjö nya kyrka kl 16
Hällesjö kyrka kl 18
lör 31/10

Gudstjänst
Ljungå kapell
sön 1/11 kl 11

Bio
The Ugly Truth(BT)
sön 1/11 kl 18:30 

Potatishandlaren
Film på Bygdegården
Väster-Övsjö
tis 3/11 kl 19

Pontus o Bert-Åke
Warg
Folkets Hus Hällesjö
tors 5/11 kl 19

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
sön 8/11 kl 11

Behövs det något
UG?
Möte på UG
ons 11/11 kl 19

Pumpen
IOGT-NTO:s Riksomf
Kunskapstävling
Biblioteket Kälarne
tors 12/11 kl 19

Höstmarknad
Förs hemmet Hällesjö
lör 14/11 kl 12-16

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 15/11 kl 11

Bio
Inglourious Basterds (15
år)
sön 8/11 kl 18:30 

Bio
Äntligen
midsommar!(BT)
sön 15/11 kl 18:30 

Gudstjänst
Håsjö nya kyrka
tors 19/11 kl 19

Bio
G-Force, sv tal(7 år)
sön 22/11 kl 15

Filmvisning
Tossengård
tors 26/11 kl 19

Låångfredag
Kälarne
fre 27/11 kl 17-20

Julmarknad
Tossengård
lör 28/11  

Adventsgudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 29/11 kl 18

Julkonsert
Tossengård
tors 10/12 kl 19

Julkul för hela
familjen
Bygdegården Väster-
Övsjö lör 12/12

Leaderansökan inlämnad!

KälarneNytt kan Du också läsa på 
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, årets sista, nr 9, utkommer den 25 nov.
Manusstopp: 18 nov.

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

Kälarnebygdens kooperativa  förening har nu lämnat in en ansökan till Leader
Mittland om projektstöd.
Projektet har  fått namnet ”Utveckling av Kälarnebygden” . 
Projektet avser att anställa en projektledare som tillsammans med olika
föreningar gör en förstudie på en rad projekt samt hjälper till vid ansökan av
dessa. Projektet avses  genomföras under 2010.
I projektplanen ingår bl a följande punkter:
-  Uppsnyggning av samhället och byarna
-  Ge ut KälarneNytt c:a 9 gånger/år med en upplaga av c:a 1.000 ex
-  Sätta upp informationsskyltar
-  Använda en hemsida för att informera om föreningen, projekt m m
-  Turism
-  Utveckla samarbetet mellan olika föreningar samt kyrkan
-  Hjälpa till så att våra ungdomar har bra fritidsalternativ av typen 

cykelcrossbana och aktivitetshus
-  Starta och genomföra några Leaderprojekt som utvecklar och stärker

Kälarnebygden
Målet för projektet är att tillsammans med andra föreningar hjälpa till att
komma igång med några projekt som utvecklar och stärker bygden. När
projektet är avslutat i dec 2010 ska minst 4 projektansökningar vara inlämnade.
Projektet drivs av styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa förening samt
några representanter från övriga föreningar. Huvudansvarig för projektet är
Michael Löfgren och ekonomiansvarig är Elisabeth Barchéus Näslund.
Vill du veta mer? 
Kontakta Michael Löfgren,  070-666 56 74!



Till ledamöter i kyrkorådet i Hällesjö-
Håsjö församling valdes:
Sten Edvardsson
Oddbjörn Eriksson
Lillemor Gabrielsson
Johnny Jonsson
Karin Kvist
Ingrid Litzell
Monica Ljungberg
Inger Säll
Folke Söderin
Cathrine Östlin

Som ersättare valdes:
Berith Andersson
Dan Forslund
Helge Lindqvist
Astrid Nylén
Eva Sandgren Forslund
Bo Sundström

Till ledamöter i Samfällda kyrkofull-
mäktige i Håsjö kyrkliga samfällighet
(Hällesjö-Håsjö, Stugun o Borgvattnets
församlingar):
Ove Backlund
Rolf Berg 
Johnna Christensen
Sten Edvardsson 
Annica Eklund  
Oddbjörn Ericsson 
Sonia Forsberg
Dan Forslund 
Lars-Erik Granbacka 
Johnny Jonsson
Monica Ljungberg
Inger Säll
Mårten Ulander  
Inger Wall 
Cathrine Östlin 

Kyrkovalet
I onsdags hade  Bräcke kommunfull-
mäktige på sitt sammanträde i Kälarne,
förutom de formella punkterna,  infor-
mation i 3 ärenden samt 9 beslutsären-
den, varav 2 ströks i början av mötet.
Den punkt på ärendelistan som intres-
serade mig mest, “Tobaksfri kommun”
och där jag såg fram mot en debatt,
ströks från ärendelistan utan någon moti-
vering. Kan det möjligen bero på oppo-
sition från snusarna?
För varje beslutsärende fanns besluts-

underlag från kommunstyrelsen. I samt-
liga fall togs beslut enligt lagt förslag, i
något ärende, med ett mindre tillägg i
beslutet.
Fullmäktige består av 41 personer.
Under  sammanträdet yttrade sig totalt
en handfull personer, oftast en från var-

dera blocket/ärende. Övriga ledamöters
insatser bestod i att svara ja eller tiga vid
beslut.
Kommunen kämpar idag med att få eko-
nomin att gå runt. Så vitt jag känner till
har aldrig den politiska organisationen
ifrågasatts när det handlat om bespa-
ringar. Hur kan man fortsätta att kalla
ihop 41 personer för att ta formella be-
slut i frågor som i praktiken redan är av-
gjorda? Vad kostar ett fullmäktige-
sammanträde med ersättning för tid och
reskostnader? Jag inser att det finns for-
mella krav på hur beslut tas i kommunen
men visst borde det gå att rationalisera
denna verksamhet med dagens teknik-
möjligheter?

Redaktörn

Årets låångfredag blir fredagen den 27/11, kl 16-20. Vill du
vara med? Kontakta Margareta på Torgnys senast den 9/11!

Behövs det något UG i Kälarne???
Kom och säg vad du tycker och nya fräscha idéer

behövs.
Vi träffas Onsdagen den 11/11 klockan 19:00 på UG.

Kommunfullmäktige - några reflexioner!

Röstandet de 3 senaste valen:

2009
Kyrkorådet

2005
Kyrkofullm

2001
Kyrkofullm

Antal röster 199 209 242

Valdeltagande 18,1% 16,7% 18,5%

Medlemsinfo Kälarnebygdens ekonomiska förening:
Medlemsavgifter 2010:

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

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

Skördeauktion i Ansjö bygdegård
fred 30 okt kl 19:00. Underhållning,

fikaförsäljning och lotterier.

Kyrkovalet i sep gav följande resultat:



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

Lördag 7 nov går ungdomar från Kälarne
IK runt och säljer Kalendrar för 50 kr/st.
Kalendern finns också att köpa på Torgnys radio & TV

Köp Julkalendrar!
Bingolottos Julkalender

Höstmarknad
på församlingshemmet i Hällesjö lördag 14/11 kl 12-16.
Bordhyra 100 kr. Anmälan till Inger L. 073-049 35 25.

Arr: Hällesjö hembygdsförening

Alexander Rehnstrand, Kälarne 
1. Allting är så nära
2. Jag saknar ingenting

Berit Källström, Kälarne
1. Skola, vård och omsorg

Kultur
Fritid
Handel och service
Matserveringar
Vänliga människor

2. Ingenting

Inger Landerberg, Hällesjö
1. Naturskönheten och närheten till människorna
2. Man vänjer sig vid att all service inte finns 

alldeles om hörnet. Det är helt okey att åka ett
antal mil för att uträtta sina göromål. Det hade 
varit härligt att kunna ta en buss för detta, 
men så är det ju tyvärr inte, DET är nackdelen
med att bo i Kälarnebygden

1. Vilken är största fördelen med att bo i
Kälarnebygden?

2.  Vad saknar du i Kälarnebygden?

Vissteruatt 
det fullständiga namnet på vår intresseförening är Kälarnebygdens
kooperativa förening ekonomisk förening. I KälarneNytt använder vi,
fr o m detta nummer, förkortningen Kälarnebygdens kooperativa
förening.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kälarne 2009-10-08

Kommunstyrelsen
Bräcke kommun

Angående igenväxta tomter i Kälarne samhälle

Bakgrund
Kälarne kooperativa förening har bland annat på sin agenda att med-
verka till att vi får ett trivsammare samhälle att bo i. Föreningen vill
dessutom att gäster och hemvändare ska känna att samhället känns väl-
komnande  och att det första intrycket blir positivt. I år har ”försly-
ningen” kommenterats av hemvändare och turister samt i en insändare.

Tidigare kontakter med kommunen 
Föreningen har tidigare varit i kontakt med kommunen och fått utfästelse
om att kommunens tomter skulle röjas. Vi har tyvärr inte sett något av
detta under sommaren.

Föreningens planer för våren 2010
Föreningen avser att den 29/5 återuppta traditionen med ”Kälarne-
dagen” med knallar, underhållning, tipsslingor m m. 

Hemställan
Föreningen hemställer härmed om att röjning av kommunens tomter
genomförs så tidigt som möjligt våren 2010 och före den 29/5.

Med vänliga hälsningar
Kälarnebygdens kooperativa förening
Michael Löfgren
ordförande

Igenväxta tomter i Kälarne!
Kälarnebygdens kooperativa förening har skickat följande skrivelse till
Kommunstyrelsen:


