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Kälarnedagen
blev en succé!

Ett stort tack till alla
Försäljare

Företag
Föreningar
Underhållare

Ideellt arbetande
som deltog!

Vi kommer tillbaka med en ny Kälarnedag i
slutet av maj 2011

Kälarnedagen arrangeras av Kälarnebygdens kooperativa förening

Invigning - Grannäsets museum

Lördagen den 5:e juni invigdes
Grannäsets nya gårdsmuseum.
I strålande sommarväder, om än något
svalt, klippte Marianne Nivert inför de
drygt 30-talet inbjudna det blågula ban-
det och förklarade därmed det nya muse-
et invigt.
De två museibyggnaderna består av den
första ladugården på gården Grannäset,
som varsamt restaurerats, och den gamla
smedjan. I museet har Eva och Dan
Forslund samlat och ställt i ordning gam-
la arbetsredskap som använts på gården.
Merparten av de gamla bruksföremålen
är helt eller delvis tillverkade på gården
som varit bebodd sedan mitten av 1800-

talet. Här har ingen skrothandlare varit
och köpt upp utan det är en imponerande
samling som bevarats på gården. På
några föremål kan man se det gamla
bomärket, en stiliserad gran, inristat på
handtag eller skaft. Största intrycket
gjorde nog släpräfsan med pinnar av trä
som skotts med plåt på undersidan. En
gammal plog av trä skodd med en
hemsmidd plogbill är ett annat
bruksföremål. Museet är imponerande
eftersom det inte består av ihopsamlade
föremål från olika ställen utan samtliga
föremål har använt på gården Grannäset.
Museet är öppet för alla intresserade un-
der sommaren.

KälarneNytt  kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se
Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, utkommer den 18 augusti.

Manusstopp: 11 augusti.
Redaktör: Christian Sundin, 0696-401 38; chr.sundin@bredband.net



Furuvikens festplats med fotbollsplan
och dansbana tillhörde, från början,
Hällesjö Idrottsförening fram till mitten
av 60-talet. 
Då idrottsföreningen upplöstes övertog
Hällesjö Folkets Hus-förening  festområ-
det.
Sommaren 1970 började Folkets Hus att
anordna danser, både onsdagar och sön-
dagar. 
Onsdagarna vände sig till den yngre
danspubliken, medan söndagarna ägna-
des åt den mer mogna danspubliken, och
detta bland annat på grund av att första
timmen bestod av enbart ”gammeldans”.
Detta var mycket uppskattat fram till
senare delen av 1980-talet, då det skedde
förändringar inom danssvängen, och i
och med det kom ”gammeldansen”
längre och längre bort från dansbanorna.
Det blev svårare som arrangör att hitta
orkestrar som spelade blandat (2+1, det
vill säga 2 moderna, 1 gammal). 
Med detta ändrades upplägget för Furu-
viken, och det satsades på moget både
onsdagar och söndagar, vilket resulte-
rade i varierande publiksiffror, framför-
allt söndagar. 
I början av 2000-talet slutades det att
arrangera dans på söndagkvällarna. 
Här kommer ett urval av populära orkes-
trar som spelat på Furuviken under 80-
talet:
Ludgopelles var känd för sin tungstäpp
Rogers
Lindqvistarna
Pethers
Olas

Knytta
Seiberts med Joel
Lill-Nickes
Cedermarks 
med flera.
Knytta spelmanslag hade publikrekordet
på Furuviken under ett antal år fram till
början på 90-talet. 1993 kom Nick Bor-
gen och övertog rekordet, i samband
med hans medverkan i Melodifestivalen
samma år. Det är ett publikrekord som
står sig än idag.
En orkester från länet som har varit
väldigt populära under många år och är
så än idag är Jannez från Laxsjö. Det är
ett fantastiskt gäng som spelat ihop i mer
än trettio år och är jättepopulära än i dag.
Utöver Jannez har vi orkestrar som
Perikles, Blender och Zlips, för att
nämna några, som är populära bland
danspubliken, och som kommer att gästa
Furuviken även denna sommar.
Furuvikens dansbana är vida känd, och
det är roligt att det fortsätter komma nya
danssällskap, om så bara för en kväll.
Det kommer folk bland annat från
Sollefteå, Östersund, Sundsvall samt
Ånge. De är inte heller ovanligt att det
kommer bussar från Liden och Holm
med glada dansare.
Då det alltid varit varierat med publik-
tillströmningen från år till år, inte minst
på grund av vädret under danskvällarna,
satsas det idag på att ungdomarna ska
komma till Furuviken för att dansa. Ex-
empelvis är inträdet halverat för dem. 
Det som är positivt, är också de dans-
program som sänds i TV. Sommaren

Furuvikens sommardansbana 
– en dansant 40-åring!

Pengarna till paviljongen är delvis en
donation från Tage Ohlsson som var
född och uppvuxen i byn. Därav namnet
Tagepaviljongen.
Övsjö bygdegårdsförening är mycket
tacksam för gåvan som kommer att

nyttjas av såväl byssbor som av de
turister som besöker byn och
Badhusparken.
PS! Badhusparken innehåller flera nya

installationer så välkommen den 20 juni
kl 14.00. DS! 

Tage-paviljongen på plats!
Den 20 juni kl 14.00 invigs
Tagepaviljongen som ligger i
Badhusparken i Väster-Övsjö.
Paviljongen erbjuder ett
utrymme för meditation och
samvaro och har skänkts till
Övsjö bygdegårdsförening av
Kurt Johansson vars mamma
var från Väster-Övsjö.
Byggnaden som ligger otroligt
vackert vid Stor-Övsjöns strand
har byggts av Kurt med hjälp av
Sven och Daniel Jonsson.

2009 visade på en liten uppgång publik-
mässigt. 
Den 21 juli är det dags för 40-års jubi-
leum för Furuviken i Hällesjö. Denna
kväll kommer bli speciell och då hälsas

alla som känner för att ta en svängom -
hjärtligt välkomna!

Sten Edvardsson

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening:
Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en
positiv utveckling för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För
att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och  en årlig medlemsavgift.
Har Du betalt årets medlemsavgift?
Medlemsavgifter 2010:

Enskild Förening Företag
Insats (engångs-) 50 100 500
Årlig medlemsavgift 50 100 200

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



Norden Bio visar film i sommar!
Passa på att köpa våra

förmånliga rabattkort och se
sommarens filmer!

Se bioprogrammet under På Gång.

5-filmskort för endast 200 kr!

En ovanlig stadsresa fanns det en möjlig väg att ta sig upp
bakom bommen – en skogsbilväg som
inte använt på många år och där slyt
växer in i vägen. DS2!

PS3! Det var inte första gången som
Edit hade åkt vilse med bilen. DS3!

RedaktörnVi, min hustru och jag, hade varit i stan
och uträttat några ärenden. När vi passe-
rade Bomsund konstaterade jag att vi
skulle komma hem ovanligt tidigt denna
gång, klockan var bara kvart i tre. När vi
kom i höjd med sågen mellan Bomsund
och Höglunda såg vi en äldre dam som
stod och vinkade vid uppfarten till en
skogsbilväg på höger sida. Vi bromsade
in och backade tillbaka. Hon kanske ville
ha lift?
Kvinnan, som hette Edit, hade lämnat sin
bil några hundra meter uppåt skogsbil-
vägen och behövde hjälp med att få ner
den till stora vägen. Hon skulle till sin
stuga i Litstrakten och hade uppen-
barligen kommit fel. Jag följer med hen-
ne uppför skogsbilvägen och när vi
närmar oss bilen så visar det sig att den
står bakom en låst bom. Hur har hon
tagit sig dit? Hon vet inte vilken väg hon
kört, alla skogsbilsvägar är ju ganska
lika och älgtornen ser också likadana ut.
Vi sätter oss i hennes bil, vänder och kör
tillbaka för att försöka hitta ut ur
området. Vi befinner oss i ett skogs-
område som begränsas av vägarna Bom-
sund-Dockmyr och Bomsund-Hög-
lunda-Övsjö-Fugelsta-Dockmyr så på
nåt sätt ska vi väl hitta ut ur området. När
vi åkt runt en timme och testat  alla
möjliga körbara avstickare och antingen
kommit till en vändplats eller till en låst
bom ger vi upp och åker tillbaka till den
första bommen. Vi kliver ur bilen och
går tillbaks till stora vägen.

Hur har hon tagit sig dit?
Vi måste få tag i en nyckel till bommen
så Edit kan komma vidare. 
Åter nere vid vägen kommer en cyklist
som vi stoppar.  Han är från trakten och
ger oss tipset att åka till  första gården
mot Höglunda på vänster sida. Vi går in
där och lyckligtvis är Siw hemma. Hon
ringer till en granne som har nyckel till
bommen och följer med honom upp till
Edits bil och tar Edits bil hem till gården
där vi väntat under tiden. Siw bjuder på
kaffe och smörgås, klockan har hunnit
bli 5 och vi börjar bli hungriga. 
Edit vill fortsätta till sin stuga bara vi
visar henne till ”stora vägen” men ingen
av oss ville låta henne åka iväg. Med
hjälp av lite detektivarbete och polisen i
Östersund lyckas vi spåra en sambo till
hennes son.  Siw och hennes man åker
med Edit mot stan där anhöriga möter
efter vägen.
När vi kommer hem vid 19-tiden konsta-
terar  vi att man aldrig ska förhäva sig.
Det är inte säkert att man är hemma tidi-
gare bara för att man är ovanligt tidigt i
Bomsund. 
PS1! Edit, som bor i stan, hade tydligen
kört fel  redan när hon åkte från stan och
hamnat på Stuguvägen istället för
Litsvägen. Avstängningen av korsningen
Stuguvägen-Krondikesvägen har säkert
medverkat till den olyckliga färdrikt-
ningen.DS1!
PS2! Hur hade Edit tagit sig in på
området? Enligt ”nyckelmannen”

Takmålning
Aluminium - Stålplåt - 
Tegelpannor - Eternit

med norsk taklack
5 års garanti

Lasse Johansen
070-644 97 43

0047-93 83 41 99

Referenser: Dan Forslund, Grannäset
Christian Sundin, Kälarne



Det ar varit mycket snack och lite verk-
stad, då det gäller vårstädning av dom
centrala delarna i Kälarne samhälle.
Snacket har gått, ser bedrövligt ut, bor-
de göras något åt detta, vad skall vi gö-
ra och vem skall göra, vi kanske borde
kontakta kommunen. Men nu har i alla
fall sex viljestarka personer tagit sig an

detta. Dom sex gick man ur huse för att
få det hela åtgärdat. 
Personerna med lite jävlar anamma i är
fr vänster John Nylen, Jan Danielsson,
Rut Nicolaisen, Astrid Nylen, Jimi
Daneli, Bibbi Danielsson. Snyggt blev
det efter uppröjningen av Kälarne sam-
hälle. Heder åt dom sex.

Företagsbesök - Rundvirke Skog
I slutet av maj hade Rundvirke Skog en
företagsvisning av anläggningen vid
Vackernäset för ett 25-tal intresserade.
Man berättade om sin verksamhet att
förse Borgen-koncernen med råvara för
sina industrier i allmänhet och för Octo-
Wood och Bräcke Stolpar i Kälarne i
synnerhet. 
Fabriken i Kälarne förbrukar årligen c:a
85.000 m3 virke för sin produktion.
Man kan ta hand om hela kedjan vid
virkesköp, d v s 
- Avverkning
- Markberedning
- Plantering
- Röjning
- Skogsbilvägar
- Rådgivning
- Skogsbruksplaner
För att optimera virkesanvändningen
byter man virke med andra skogsbolag.
Vid anläggningen på Vackernäset pro-
duceras årligen c:a 4 miljoner octostol-
par och c:a 130.000 stora stolpar (7 -23
m).  Huvuddelen av stolparna är tryck-
impregnerade antingen med kreosot
(brun/svart) eller med ett kopparbaserat
impregneringsmedel (grön). När stolpar-
na inte duger längre går de i retur till
fabriken som avfall, flisas upp och an-
vänds sedan som bränsle i fabrikens eg-
en värmeanläggning som producerar
ånga och grön el via en ånggenerator.
Av de stora stolparna går merparten på
export , en stor del  till arabländerna.
Under lågkonjunkturen har exportmark-
naden för stolpar varit svag och detta 

tillsammans med att man i Sverige grä-
ver ned all fler elkablar har medfört en
stagnerande marknad. Den är nu sakta på
väg upp igen och vi märker att Afrika har
ett ökande behov av elstolpar, dock har
flera länder finansieringsproblem.
Octostolparna, gröna åttkantiga stolpar,
används till hästhagar, paddockar, rov-
djursstängsel, vid frukt- och bärodlingar,
på vingårdar och vid traditionellt jord-
bruk.
Här jobbar c:a 50 anställda och lastbils-
åkeriet, som har lokaler i anslutning till
fabriken, har 8 anställda.

Redaktörn

Vårstädning!

Typ:Cylinderångmaskin
Tillverkningsår: 1956
Tillverkare: Bohn und Kähler
Varv per minut: 600 rpm
Tre st cylindrar, diameter på
cylindrarna: 20cm
Effekt; ca 30 000 kW/månad

Föreningsnytt:
Kälarne IK har valt följande
styrelse för 2010:
Elisabet Landerberg, ordf
Stefan Söderberg, vice ordf
Monika Mattsson, sekr
Åke Lundin, ledamot
Lotta Lundh, ledamot
Anders Johansson, suppl
Fransiska Stoller, suppl

Lappverk
Utställning i Strånäset,

Stugun
9-18 juli kl 11-17
Försäljning Lotteri

Servering
Ragundagruppen/Jämtkvilten



Kälarnes 4:de klassare till riksfinal i Globen!

Schack4an är en tävling som har funnits
sedan 1979 och anordnas av Sveriges
Schackförbund. Den vänder sig till alla
i årskurs 4 och tanken är att alla ska va-
ra med och känna att man hjälper klas-
sen. Är klassen intresserad av att vara
med så skickar den in sin anmälan till
den lokala Schackföreningen. Vi på
Kälarne skola årskurs 4 med 14 elever
gjorde det och då kom det 2 st från Ös-
tersunds Schacksällskap och visade oss
grunderna i schack samt lämnade 5 st
schackspel. Klassen blev inbjuden till
kommunkval som vi spelade i Stugun
mot 3 andra klasser. 
Vi gick vidare till länsfinalen som vi
spelade i Östersund, där vi slutade på 5:e
plats av 21 klasser. Det var bara fyra
klasser som gick vidare till riksfinalen i
Stockholm från början, men eftersom det
var så höga resultat på tävlingen i
Östersund så gick både 5:an och 6:an
också vidare. Östersunds Schacksällskap
kom ut två gånger till och visade klassen
olika tips och hur schackklockan
fungerade eftersom de skulle spela med
sådana på finalen. 

Alla elever har tyckt att det har varit
roligt att spela schack och sett fram emot
att åka ner till Stockholm och spela
finalen, som avgjordes i Globen den 29
maj. 
Det var en väl organiserad tävling med
95 klasser och över 2000 schackspelande
elever. Finalen avlöpte väl, eleverna var
duktiga och kämpade på bra, de höjde
sig ett snäpp till från förra gången och
fick lite högre totalpoäng, så klassen
slutade på 31:a plats!
Ett stort tack till alla sponsorer som
har ställt upp och gjort denna erfarenhet
möjlig för eleverna i Årskurs 4 på Käl-
arne skola, lärare och medföljande för-
äldrar. 
Sponsorer:
Viveka Andersson Trafikentreprenader
Elektrokonsult HN AB, Reaxcer AB,
Lydéns El AB, Octowood AB, Öst-Eko
Söderströms Skogsfastighet, Fors
Industrier AB, Torgnys Radio TV,
Entrack Nord, Hans Gunnar Söderberg
Taxi, Flatmo, Coop Bräcke,
MST Micke, Serviceteknik,

Loppis!
Nyöppnat hos Anners-Pers

Åsen, Hällesjö
Stor sortering 

Fina, fräscha kläder 
Varm korv m bröd 

Öppet alla dagar kl 12 - 20 el enl överenskommelse

Välkommen! 
Staffan o Britt-Marie, 0696-42 117 

Kaffe o

Bulle

Frim
är
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jes
!

Följ skyltarna 

från

stora vägen!

Kälarne Jazz & Blues
2 sommarkonserter
Rich Harper

Blueskväll
Östjemten

tis 6/7 kl 19:30
Ben Paterson Quartet

Ben Paterson,Chicago, piano
Hans Lundhag, bas

Lars Forsberg, trummor
Lars Hörnfeldt, sax

sön 11/7 kl 19:30
Ben Patersons mor är uppvuxen i Kälarne.
Lyssna på Ben på www.benpaterson.com!



På gång
Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp
arrangör. För närmare information: kontakta arrangören direkt.
Bingo
Gastsjö Bygdegård
ons kl 18:45

Loppis
Åsen, Hällesjö
alla dagar kl 12-20

Vallaloppan
Håsjö
t o m 29/8 kl 10-18

Grannäsets Gårds-
butik & Kök
Mat mot beställning
Sommarkafé 1-28/7 kl
12-17, måndagar stängt
Gårdsmuseum

Gudstjänst
Hällesjö kyrka
sön 20/6 kl 11

Badhusparken 
öppnar, servering 
Tage-paviljongen invigs
Övsjö bygdegård
sön 20/6 kl 14

Bio
Prince of Persia: Sands
of Time (11 år)
sön 20/6 kl 18:30

Leaderträff
m Viktoria Eriksson
Östjemten
tis 22/6 kl 12-19

Midsommarfirande
Åbrobacken
fre 25/6 kl 12

Midsommarfirande
Tossengården
fre 25/6 kl 13

Midsommarfirande
Västanede
fre 25/6 kl 13

Midsommar-
gudstjänst
Åbrobacken
lör 26/6 kl 14

Öppet Hus
Restaurangen “Byn med
vin och bin”, Övsjö
lör 26/6 kl 12-22

Gudstjänst
Ljungå kapell
sön 27/6 kl 18

Furuviken Dans 
Zlips
ons 30/6 kl 20-24

Kamsfest
Bakluckeloppis
Ansjö Bygdegård
lör 3/7 kl 11-15

Håsjö gamla kyrka
Guidade turer
4/7-1/8 kl 11-18

Håsjögårdens
sommarcafé
4/7-1/8 kl 11-18

Bio
Sex and the City (BT)
sön 4/7 kl 15

Gudstjänst
Håsjö gamla kyrka
sön 4/7 kl 18

Bio
Sex and the City 2 (11
år)
sön 4/7 kl 18:30

Sommarcafé
Tossengård
5/7-30/7 kl 13-19

Konstutställning
Tanja Aumanen o Peter
Hedman
Folkets Hus, Hällesjö
5-11/7 kl 12-19

Ridläger
Mjösjö
Ungdom:tis-ons 6-7/7
Vuxna: lör-sön 10-11/7

Jazz&Blues
Rich Harper
Östjemten
tis 6/7 kl 19:30

Furuviken Dans 
Casanovas
ons 7/7 kl 20-24

Gudstjänst
Tallgläntan
tors 8/7 kl 10:30

Bygudstjänst
Storåsen
tors 8/7 kl 18

Musikkafé
Rotsjö
tors 8/7 kl 18-22

Lappverk
Utställning
Strånäset, Stugun
9-18/7 kl 11-17

Sommarfest
Åbrobacken
lör 10/7 kl 12-16

Pubafton
Östjemten
lör 10/7 

Sommargudstjänst
Rotsjö
sön 11/7 kl 14

Kälarne Jazz&Blues
Ben Paterson Quartett
Östjemten
sön 11/7 kl 19

Vernissage
Övsjö bygdegård
mån 12/7 kl 18

Konstcafé
Övsjö bygdegård
tis 13-sön 27/7 kl 11-17

Allsång
Övsjö bygdegård
tis 13/7 kl 19

Musikkväll
“Svensk visa”
Håsjö gamla kyrka
tis 13/7 kl 19

Jazzafton
Håttgåbban
Bensjö
tis 13/7 kl 19

Furuviken Dans 
Perikles
ons 14/7 kl 20-24

Storåsnatta
Obbes i tältet
Martinez 3+1, Älgchans
lör 17/7 kl 19-02

Konfirmandjubileum
Hällesjö kyrka
sön 18/7 kl 11

Bio
Kommisarie Späck (2D)
(11 år)
sön 18/7 kl 18:30

Hembygdsdag  
Tossengård
mån 19/7 kl 13

Kvällsauktion
Tossengård
mån 19/7 kl 17

Quiz m Quiche
Övsjö bygdegård
tis 20/7 kl 19

Musikkväll
Bertil Westlund och
Susan Reistad
Håsjö gamla kyrka
tis 20/7 kl 19

Furuviken Dans 
40-års jubileum med
Trollkarlen Peter Varg o
Jannez
ons 21/7 kl 20-02

Byklassikern
Albacken
Simning kl 15
Vinorientering kl 19
fre 23/7 

Byfest m dans
Tossengård
lör 24/7 19

Andlig gudstjänst 
Håsjö nya kyrka
sön 25/7 kl 11

Bio
Eclipse (11 år)
sön 25/7 kl 18:30

Musikkväll
Viomarie
Hällesjö kyrka
tis 27/7 kl 19

Furuviken Dans 
Mickeys
ons 28/7 kl 20-24

Kvällsgudstjänst
Håsjö gamla kyrka
sön 1/8 kl 18

Furuviken Dans 
Shake
ons 4/8 kl 20-24

Gudstjänst
Tallgläntan
tors 5/8 kl 10:30

Furuviken Dans 
Blender
ons 11/8 kl 20-24

Kolbullekväll
Åbrobacken
lör 14/8 kl 17

Gudstjänst
Håsjö gamla kyrka
sön 15/8 kl 11

Furuviken Dans 
The Playtones
ons 18/8 kl 20-24

Matdag
Tossengården
lör 28/8

Byklassikern
Albacken
Jogga barn kl 10:30
Jogga vuxna kl 11
Pizzahak kl 17
lör 28/8 


