
En tidning för Kälarnebygden årgång 5 nr 9
nov 2009

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer
sponsras av Gastsjö Bygdegårdsförening.

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
tor 17:30-19:30
motion
tor 19:30-21

Gymnastik
Gymnastiksalen
mån kl 18:30

Filmafton
Tossengård
Film:Potatishandlaren
tor 26/11 kl 19

Julmarknad
Tossengård
lör 28/11 kl 13  

Pub
Östjemten
lör 28/11 kl 21-01
Se annons!

Adventsgudstjänst
Håsjö nya kyrka 
sön 29/11 kl 18

Företagarlunch
Grannäset
ons 2/12 kl 11:30-13

Julbord
Östjemten
lör-sön 5-6/12
Se annons

Julmarknad
Västanede
sön 6/12 kl 13-15

Kvällsgudstjänst
Håsjö gamla kyrka 
sön 6/12 kl 18

Luciafirande m
skolan
Håsjö nya kyrka
tor 10/12 kl 18

Julkonsert
Tossengård
tor 10/12 kl 19

Julkul för hela
familjen
Bygdegården Väster-
Övsjö lör 12/12 kl 14-
17

Adventsgudstjänst
Betelkapellet
sön 13/12 kl 11

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 13/12 kl 15

Bio
Upp, sv tal(7 år)
sön 13/12 kl 15 o 18:30

Julkonsert m allsång
Hällesjö-Håsjökören
Hällesjö kyrka
sön 20/12 kl 18

Bio
Luftslottet som
sprängdes
sön 20/12 kl 18:30 

Andakt
Tallgläntan
tor 24/12 kl 12

Julnattsgudstjänst
Håsjö gamla kyrka
tor 24/12 kl 23
Julotta
Håsjö nya kyrka
fre 25/12 kl 7

Julgudstjänst
Ljungå kapell
fre 25/12 kl 18

Annandags-
gudstjänst
Hällesjö kyrka
lör 26/12 kl 15

Hemvändarpub
Östjemten
ons 30/12. Se annons!

Nyårsbön
Hällesjö kyrka
tor 31/12 kl 18

Bygudstjänst
Övsjö Bygdegård
sön 3/1 kl 11

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 10/1 kl 11

Matdag
Tossengård
lör 16/1 kl 15

Gudstjänst
m nya biskopen
Håsjö nya kyrka
sön 17/1 kl 11

Kvällsgudstjänst
Hällesjö kyrka
tor 21/1 kl 19

Det finns EU-Pengar att hämta för nya
lokala näringar i Kälarne kommundel!
För fiskeriföreningar, småskaliga livs-
medelsföretag, vattenbruk eller fiske-
turism. har fiskeriverket några miljoner
kronor från EFF, europeiska fiskeri-
fonden, att fördela på ett antal fiskeri-
områden. 
Fiskeriverket vill ha ansökningarna före
31 dec 2009.
Pengarna skall satsas på samhällen och
regioner där fiske är på tillbakagång,
men de ska även kunna bidra till uppstart
av nya näringar och intressenter. De ska
ge möjlighet att vårda en attraktiv
livsmiljö och skapa nya arbetstillfällen.
Bidragsberättingande förutsätter grupp
eller förening för olika näringar eller
intressenter.
För att beviljas stöd måste projekten

finna ytterligare offentlig finansiering
från exempelvis kommun eller läns-
styrelse.
Verksamheten ska ha sin bas i
fiskberedning, vattenbruk, fritidsfiske,
fisketurism eller yrkesfiske.

Exempel på projekt som kan beviljas
bidrag är:
- Omställning av ekonomisk verksamhet
- Bidrag till gruppens eller föreningens  

löpande kostnader
- Turistisk verksamhet
- Diversifiering av verksamhet
Mer information och ansökningsblankett
finner Du på Fiskeriverkets hemsida:
www.Fiskeriverket.se. Klicka på EU-
stöd. Blanketten heter "Bildande av
fiskeriområde".

Jan Danielsson (C)

EU-pengar att hämta!

KälarneNytt kan Du också läsa på 
www.kalarnenytt.se

Nästa nr av KälarneNytt, nr 1, utkommer den 27 jan.
Manusstopp: 20 jan.

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



Vill förmedla några tankar som dök upp
vid en biltur genom Kälarne samhälle.
Har valt att kalla temat för FÖRR och
NU. 
FÖRR tog man gärna med en besökare
på en guidad biltur genom samhället.
Och dom flesta blev mer eller mindre
imponerade över hur fint och välordnat
samhället var.
NU skulle man skämmas för att visa en
besökare samhället för nu påminner det
mer om ett förfallet samhälle i någon
Öststat, gator och vägar förfaller, likaså
hus och tomter.
Många hus har tomma fönster, vilket ty-
der på att ingen bor där, många hus ägs
av utboägare.
Hur har det kunnat bli så här?
FÖRR fans det 5 livsmedelsbutiker om
man räknar med mjölkbutiken som drevs
av Eva Säll.
NU finns det bara 1 butik.
FÖRR fanns det 2 beklädnadsbutiker.
NU ingen.
FÖRR fanns det 4 banker om man
räknar in posten som var ombud för
PK-banken.
NU finns det ingen.
FÖRR fans det 2 slakterier. 
NU finns det 1 viltslakteri på Lövud-
den.
FÖRR hade vi 1 blomsterhandel.
NU har vi ingen.
Förr fanns det 2 bagerier.
NU får vi baka själva.
FÖRR fans det 2 sågverk, om man tar
med Lövuddens såg, de var som en mo-
tor i samhället.
NU har båda avvecklats.

FÖRR hade vi en kiosk uppe vid
järnvägsstationen.
NU står den öde och skattar åt förgäng-
elsen.
FÖRR hade vi en järnvägsstation.
NU är den riven och har ersatts  med ett
stort hål i blickfånget.
FÖRR fans det 3 bensinstationer.
NU har vi i alla fall 1 kvar.
FÖRR behövde skogsbolagen massor
med folk för sina avverkningar.
NU räcker det med några maskingrup-
per. 
ÄR DET DÅ ALLDELES NATT-
SVART?
NEJ! Vi har kvar statens fiskeriförsöks-
station, fungerar nu som en fiskodling.
Som tur va så etablerade Octowood en
stolpfabrik i området vilket avsevärt
lindrade effekten av de båda sågverkens
nedläggning.
Vi har Ansjö skogsröjningar som nu
fyller f d kommunalkontorets lokaler.
Vi har Kälarne hälsocentral, bemannad
med två välrenommerade läkare.
Vi har Kälarne idrottsklubb som ger våra
ungdomar en meningsfull fritidssys-
selsättning.
Vi har Hörnan där vi kan utföra en del
postärenden
Men framför allt: Vi har FLATMO som
drar hit busslaster med besökare
Vad Kälarne behöver är kreativa
mångsysslare som inte ser problemen
utan möjligheterna till en utkomst om
man bygger upp en blandad verksamhet.

Kälarnebo

Några tankar om utveckling!

Utveckla ditt nätverk och dina kontakter med andra
företagare 

Företagarlunch i Kälarne
Onsdagen den 2 december kl. 11.30-13.00 träffas vi på
Grannäset gårdsbutik och kök, Kälarne. 

Bräcke kommun inleder med lite kort information och därefter äter vi
lunch tillsammans. Kostnad: 75 kronor. 
Alla företagare är välkomna!
Anmäl er senast den 27 november till:
Anna-Carin Svedén, näringslivsenheten Bräcke kommun, 
0693-161 43, anna-carin.sveden@bracke.se

Bäste företagare/förening !
Vi i Kälarnebygdens förening jobbar för att göra Kälarne mer attraktivt att bo
och verka i och en Kälarnedag med företagare, föreningar, skola m m tror vi
skapar mer sammanhållning och gemenskap.
Föreningen har av den anledningen beslutat att försöka anordna Kälarnedagen
den 29 maj nästa år.
Denna dag är en dag för bygden där vi vill att företagare, föreningar, skola mm
visar upp sig och sin verksamhet, allt för att visa på den bredd och kompetens
som vi vet finns här i bygden. 
Det vore mycket givande om så många som möjligt kunde ställa upp på detta.
Man behöver inte nödvändigtvis sälja något utan lika gärna bara visa upp sitt
företag eller sin förening och den verksamhet man bedriver, extra plus om man
har någon aktivitet eller frågesport, lotteri etc.
Vi har även tänkt oss att ge bygden lite underhållning på kvällen på Ånäsets
camping med gratis inträde. Det lokala bandet ”En man kort” är bokat och vi har
även tänkt boka ett vanligt dansband.
Låter det intressant? Hör gärna av Er med en intresseanmälan till ordf. Michael
Löfgren, telnr 070-6665674 alt 40301.
PS! vi tar gärna emot bidrag till musikunderhållningen på kvällen DS!
Bankgiro 5404-9606, Kälarnebygdens kooperativa förening
Med vänliga hälsningar
Ordf. 
Kälarnebygdens kooperativa förening

Kälarnedagen den 29 maj 2010.



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

2.  Vad saknar du i Kälarnebygden?

Dags för nattvandrande föräldrar?
Jo då, vi vet att redaktören har ambitionen att företrädesvis publicera goda nyheter,
men någon gång kan man väl få vädra sitt missnöje med företeelser, som inte är
speciellt positiva. Vi nås ideligen av “nyheter” om skadegörelse på byn. Själva har
vi varit förskonade, än så länge, men har full förståelse för de drabbades ilska.
Det är svårt att förstå att vandalisering ger förövarna tillfredsställelse. Blomgrupper,
planteringar och utemöbler förstörs. Bilar, båtar och cyklar etc, etc skadas med stora
kostnader för ägarna som följd. Glassplitter förekommer på många ställen - otrevligt
för fotvandrare och än värre för våra fyrfota sällskapsdjur.
Vad får man ut av det?
Ni föräldrar, som har era barn/ungdomar drällande ute kvällar och nätter, måste
också ställa er frågan vad dom ägnar tiden åt. Det är uppenbarligen inga oskyldiga
lekar precis.
Tycker ni föräldrar att det är OK att era “förhoppningsfulla” drar runt och förstör pri-
vat och allmän egendom? Är ni stolta över era avkommor?
Ni kan inte förlita er på att skolan/samhället skall sköta uppfostran av era barn.
Den bör väl grundläggas i hemmet - eller hur?
Gör en insats för era barn och Kälarneborna! Lägg av med strutsmentaliteten och
börja bry er!
PS! Du som åker omkring på kvällarna på moped utan lyse: Hör av dig till
redaktörn så ska jag donera en ny glödlampa till dig! DS!

Tyckare i marginalen

Per-Sune Holmvall,
Sörbygden
1. Naturen och stora möj-

ligheter till menings-
fulla fritidsaktiviteter.
Människorna.

2. Jag har själv valt att bo
här och saknar just nu
inget, Det stora hotet
är försämrade kommu-
nikationer och min-
skad samhällsservice.

Marwin Napolski,
Kälarne 
1. Det är kul, det finns

många klätterträd och
man kan bygga kojor.

2. En liten fotbollsplan i
närheten.

Berit Backlund,
Håsjö
1. Man känner alla och

lever nära naturen.
2. Ett bredare kultur-

utbud.

Information/rättelse om innehållet i det
brev ang. röjning som publicerades i
föregående nummer av KälarneNytt:
Kommunen har en tomt intill Fällströms.
Vi är många som konstaterat att där finns
mycket sly. Undertecknad skrev försla-
get till skrivelsen som gick till
kommunen. Jag förutsatte att de övriga
av kommunens tomter inte heller var
röjda. 
Tomten intill Fällströms har ej röjts p gr
a att Kälarnebygdens kooperativa före-
ning har påbörjat en diskussion med

kommunen om ett nyttjandeavtal för
tomten. Eftersom inget beslut fattats
kommer röjning av sly och busk på den
tomten att ske.
Övriga tomter som kommunen äger är
röjda, eller så är röjning beställd. Dessa
ligger i anslutning till Hälsocentralen
och terminalen. 
Föreningen skulle önska att övriga tomt-
ägare i Kälarne kunde städa upp och röja
ned buskar och sly efter gatorna i
samhället.

Gunhild Björk e.u

Om igenväxta tomter
JUL-KUL I ÖVSJÖ Lördag 12/12 kl 14-17 i Övsjö bygdegård,
Väster-Övsjö
En dag för stora och små - Hälsa på i tomtens stuga - Julgranstävling,
kom och rösta på din favorit. Prisutdelning kl 16 - Julkortutställning -
Julpyssel för stora och små - Julsagor - Lotteri, vinn en tavla av Bernt
Källström - Fika, varmkorv, glögg, lussekatter m m - Överraskning kl
16
Varmt välkommen till en dag i julens tecken önskar 
Övsjö Bygdegårdsförening

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa 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



Pub
28/11 kl 21-01

(Abonnerat t kl 21)

Julbord
lör 5/12 fr kl 17
sön 6/12 fr kl 15

Boka på tel 0696-405 00

HemvändarPub

onsd 30/12 
En man kort

Traditionell julmarknad 
i Västanede

Söndagen den 6 december kl 13 - 15
Passa på! - Sälj någonting!

Vill du vara med som utställare?
Ring Ulla, 403 48

Västanede Byförening

Gastsjöns Bygdegårdsförening låter
meddela att boken ”Gastsjön” fortfar-
ande finns till försäljning hos Börje
Engdahl, Sigbritt Eriksson och Runa
Westman.
Boken innehåller berättelser från de för-
sta nybyggarnas tid på 1700-talet fram
till våra dagar. 
Där kan du läsa om hårt slit, fackliga
strider, mustiga jakthistorier, gårdarnas
historia och färgstarka människor, men

även om mörkare händelser och oupp-
klarade brott.
Fortfarande pågår ett idogt arbete för att
hålla byn levande med kulturaftnar,
filmvisning och bingospel.
Bygdegårdsföreningen sänder ett varmt
tack till alla bingospelare och övriga
besökande vid våra evenemang och
tillönskar en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!

Gastsjö

Produkt Pris medlem Pris övriga

Lambi toa
5 förp x 8 rullar

160:- 170:-

Lambi hushåll
5 förp x 4 rullar

135:- 145:-

Serla Maxim toa
6 förp x 4 rullar

160:- 170:-

Serla Maxim hush
6 förp x 2 rullar

120:- 130:-

Köp Hushålls- och toapapper av KIK!

Beställ på webben:
info@kalarneik.com
eller av Lotta,
403 29 Betalning via faktura, leverans hem. 


