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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 12 nr 2                                           

               Mars  2016                

 

Denna tidning sponsras av 

ÖRTAGÅRD ÖST   

 

 

Den 10 mars var det informationsmöte på Biblioteket. Företrädare för studie-

förbunden ABF, NBV och Vuxenskolan informerade om vad de har att erbjuda 

de nyanlända flyktingarna i Kälarne. Det handlar om att lära sig att förstå och 

tala svenska, men att kanske också pröva på hantverk, laga mat eller göra andra 

saker tillsammans. Alla nyanlända var där och var mycket intresserade av att 

delta i aktiviteterna. 

Den 14 mars började verksamheten, med möjlighet att delta i tre olika aktivite-

ter per vecka. I början kommer verksamheten att bedrivas på Biblioteket. Ledare 

för aktiviteterna är intresserade personer från Kälarnebygden. 

            Oddbjörn Ericsson i Ösjön 

Nyanlända lär sig svenska                                                                    

På bilden härintill ser du                           

Muhammed Najafi Sarpiri,            
29 år. Han kommer från Iran,           

men är numera Kälarnebo och en 

mycket betydelsefull person för  

våra nyinflyttade grannar och för 

oss som knappast förstår något av 

deras språk. Han kan nämligen 

tala fem olika språk: engelska, 

arabiska, iranska - persiska 

(samma språk), hindi och indiska. 

Lite svenska har han också hunnit 

lära sig redan.                                                         

     Runa Westman 
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Vid gudstjänsten i Västanede försam-

lingshem på Kyndelsmässodagen, den 

31 januari, invigde kyrkoherde Lennart 

Raswill den regnbågsstola som Bibbi 

Ericsson, Ösjön, skapat åt honom. När 

han frågade henne om hon kunde göra 

en stola i regnbågens färger till honom, 

fick hon fria händer att utforma den. 

Det har varit en spännande väntan att få 

se resultatet och av bilden kan man se 

att Lennart är mycket nöjd. Stolan är 

tillverkad i lapptäcksteknik. Mönstret 

kallas ”flygande gäss” och materialet är 

bomull och linne.  

Lennarts tanke var att få en stola som 

kan användas när som helst, var som 

helst. 

De flygande gässen kan också ses som 

en symbol för treeningheten, Fader, 

Son och Ande.  

    Oddbjörn Eriksson 

Ny stola till våra församlingar 

Rapport 

 

Reporter 

på rundtur 

runt Ringsjön: 

Tillvaron  

kan knappast 

bli bättre! 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  
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Om du ska besöka Tina Loft, som bor 

”på Sönnasjön” i Västanede, så är det 

ingen risk att du kör fel. Hästarna går 

omkring i hagen, alldeles intill vägen 

och när du kommer in genom farstu-

dörren så kommer du att mötas av de 

nyfikna och trevliga hundarna Auni och 

Darja, lapska vallhundar samt Viggo, 

en stor och elegant Rhodesian Ridge-

back.                                                                                            

Tina berättar om  sina hundar medan  

de bekantar sig med mig: Lapsk vall-

hund är en uthållig renvallare som tål 

kyla och snö. Jag får senare se en film 

om hur en av valparna efter tiken Auni 

effektivt arbetar med en renflock. Den 

yngre tiken, Darja, ska inom kort ned-

komma med en kull valpar.                                

Rhodesian Ridgeback är en hundras 

som härstammar från Afrika, där den 

tidigare användes vid lejonjakt. Nu-

mera används den till fågel- och vild-

svinsjakt, viltspårning och som gårds-

hund. För dagen gick han gärna om-

kring och puffade på mig, för att visa 

hur gärna han ville att jag skulle bli 

hans kompis. En mycket trevlig hund.  

Hur hittar ni kunder? undrar jag. Bästa 

sättet är att annonsera genom ras-

klubbarna, då hittar man seriösa kö-

pare, säger Tina, ägare till Stall & Ken-

nel Team Art (A från Araber, R från 

Rhodesian och T från Tina). I Hemsjö, 

där hon växte upp, hade man fullt upp 

med djur, bl.a. grisar, höns och hundar. 

Hon fick sin första häst, en stor ponny, 

när hon var sju år. Sedan dess har hon 

alltid haft häst. Efter grundskolan gick 

hon naturbruksgymnasium och utbil-

dade sig till hästskötare.  

Gården i Västanede, där hon bor med 

maken Per-Arne och sönerna Isac 8 och 

Erik 5, har de ägt i nio år. Per-Arne har 

ett företag med entreprenadmaskiner, 

där även Tina har sin huvudsakliga ar-

betsuppgift vid sidan om det egna före-

taget. I stallet har hon för närvarande 

fyra egna hästar, två ston och en hingst, 

som alla är arabiska fullblod samt ett 

sto av rasen gotlandsruss. Det blir inga 

föl på gården i år, men förhoppningsvis 

ska det bli 2017. 

Tina tar även emot hästar för inridning. 

Alla är välkomna. För närvarande har 

hon fyra hästar inackorderade, varav en 

Stall & Kennel Team Art 

Tina i samspråk med sina hundar 
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är där för inridning.  Hon berättar att 

det tar tre år innan man kan rida in en 

unghäst och den måste vara fem år för 

att få tävla. 

 2014 startade hon sin lösdrifthall. Fyra 

hästar kan hon ha inne, men just nu går 

alla hästarna ute dygnet runt. De blir 

lugnare så, säger hon. Kortvariga in-

ackorderingar brukar emellertid få stå 

för sig själva.  

Tina tävlar i grenen distansritt, 

”maratonlöpning på hästrygg”, kallar 

hon den själv. Denna tävlingsform är 

inte så vanlig i Norden, men betydligt 

vanligare i andra länder. Distanserna är 

5, 8, 12 eller 16 mil på en dag. Såväl 

häst som ryttare måste ”klättra” inom 

distanserna. Hon har hittills klarat 8 mil 

på 6 timmar, men hon fortsätter sin trä-

ning och räknar med att komma längre 

fram under tävlingarna i år. Arabhästar-

na är avlade för denna tävlingsgren. De 

är uthålliga och starka, har stora lungor 

och näsborrar,  starka ben och hovar. 

Dessutom är de trygga, men man måste 

känna sin häst mycket väl, säger hon. 

Distansritterna går ju genom många 

olika sorters terräng, genom städer och 

byar, liksom över smala broar och 

andra besvärliga ställen. 

Under tävlingarna är det veterinärkon-

troll var  tredje eller fjärde mil. Hästen 

kan ha en puls på 200 slag under inter-

valler, men återhämtningen är viktig. 

Har inte pulsen gått ner till 65 slag/

minut efter målgång så blir hästen dis-

kad.  

Hästträningen sköter Tina på småvägar, 

stigar eller i obanad terräng  på Sön-

nasjön, men när framkomligheten i sko-

gen är dålig får hon lov att fara till rid-

huset i Ammer för träning. Hon älskar 

speciellt träningen av unghästar och 

hon följer med intresse hur alla de egna 

fölen utvecklas. Man kan verkligen inte 

att ta miste på Tinas entusiasm för arbe-

tet med sina hundar och hästar. Hon be-

skriver den med ett enda ord så att alla 

förstår:                                                               

ROLIGT!                                                                                             
      Runa Westman                                                                                                                                             

 

 

Kyrkan april-maj

 

Pyttesång måndagar kl 10-12 i Västanede församlingshem                                                                                                                                               
Pastorsexpeditionen telefon: 0696- 536 30, tis-tors 10-12  Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat                                                                                                                              

Söndag 3/4 Kl. 11.00 Högmässa, Hällesjö kyrka 

Lördag 9/4 Kl. 11.00 Konfirmationsmässa Håsjö nya kyrka, sång Hällesjö-Håsjökören 

Onsdag 13/4 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntans äldreboende 

Söndag 24/4 Kl. 11.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 

Söndag 1/5 Kl. 11.00 Mässa, Bönsöndag i Håsjö nya kyrka 

Torsdag 5/5 Kl. 9.00 Gökotta Håsjö gamla kyrka, korvgrillning-medtag egen stol 

Söndag 8/5 Kl. 11.00 Gudstjänst Håsjö nya kyrka, sång Hällesjö-Håsjökören. Födelsedagsfika och 
underhållning i  församlingshemmet 

Onsdag 11/5 Kl. 14.00 Andakt på Tallgläntans äldreboende 

Söndag 22/5 Kl. 18.00 Söndagsmässa Håsjö nya kyrka 

Söndag 29/5 Kl. 11.00 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
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  EFTERLYSNING 

Jag håller på att skriva en text om de intressanta halvbröderna och konkurrenter-

na Nils Adamsson (1879 – 1939) och Hjalmar Adamsson (1909 – 1978). De var 

genom sina bolag två av Sveriges främsta kondomförsäljare, men mycket annat 

såldes också i deras sjukvårdsbutiker som fanns över hela landet. Nils var pion-

jär och öppnade sin första butik  redan 1909.   

Om Hjalmar från Klockars i Hällesjö är mycket känt, men däremot inte om Nils 

och hans barndom och hans senare kontakter med trakterna där han växte 

upp. Klart är att Nils  föddes i Skallan (det står Skallarna på kartorna) i Torps 

socken mycket nära gränsen till Hällesjö socken och Jämtland. Fågelvägen är 

det bara en dryg mil i sydlig riktning från Sörbygden till Skallan. Mamman  

Kristina Jonsdotter (1845 – 1911) var ensamstående och försörjde sig till största 

delen genom att baka bröd som hon sålde till Ljungå herrgård och till flottare 

och annat arbetsfolk i Ljungå Vad. Hon kallades "Brö-Stina" och är begravd i 

Ljungå. Nils hette Nils Jonas i förnamn och kallades Jonas i början. Efternamnet 

var ibland Jonsson efter modern och ibland Nilsson efter fadern Adam Nilsson. 

När han skrevs in i andra klass i Ljungå skola 1891 vet jag att han hette Nilsson. 

Efter konfirmationen 1894  tog han efternamnet Adamsson efter fadern, trots att 

han inte hade haft någon kontakt med honom. De olika för- och efternamnen kan 

vara en komplikation när man letar uppgifter om Nils.  

    Jag har fått fram en hel del uppgifter om Nils och hans mamma bland annat 

med hjälp av Karl-Ove Söderberg och en sonson till Nils, men det fattas en del 

pusselbitar. Jag hoppas nu att KälarneNytts läsare kan hjälpa mig att komma vi-

dare bland annat genom att besvara följande frågor.                                               

                                                                                                                                                                           

 Finns det foton där Nils (Jonas) och/eller "Brö-Stina" finns med? Bilder från 

Ljungå Vad kan här vara intressanta eftersom det var där Kristina hade sitt ba-

geri och det var dit Adam Nilsson kom från Värmland (troligen).                                 

   Nils Adamsson lär ha byggt en fiskestuga vid Skinnsjön mellan Marktjärn 

och Fränsta på 1930-talet. Är det någon som vet något om den?                                                                                                                                          

 Jag har hört att Nils son Sölve och hans fru Sickan Carlsson hade ett ställe 

nära Skallan dit de tog sig med flygplan. Någon som vet hur det var med det? 

Kan det vara Lisaviken vid Skallsjön?                                                                                                                                                                                                                                                     

 Finns det bilder från Hjalmars barndom eller tidiga foton på honom själv 

och/eller andra familje-medlemmar? Jag är tacksam för alla upplysningar jag 

kan få om bröderna Nils och Hjalmar Adamsson och jag kan nås på                  

tel 070 659 84 37 och e-post  anders.t.sjoberg@telia.com.                                 

              Anders Sjöberg                              

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('anders.t.sjoberg@telia.com');
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Hugo Amrén  
eller Don Hugo i Västanede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Hugo föddes i Västanede 1922. Han 

hade 5 syskon, varav 2 idag är i livet. 

Han gick i Västanede skola i 6 år och 

därefter lite knappt 1 år som fortsätt-

ning. Han beskriver sig som medel i 

skolan, inget geni inte. De ungdomar, 

som fanns i byn under uppväxten var 

Gösta Nässlin, som bodde i Kroons 

hus, Sixten Sundman, Karl-Erik Eriks-

son (bror till Gugge) och kusinen Kjell 

Lydén. Pappa Karls syster var mamma 

till Kjell Lydén och gift med Kjells 

pappa Axel Lydén. 

    Vad sysslade dessa ungdomar med 

under sin fritid? Jo, de fiskade mycket. 

De cyklade med med metspön till bron 

över Hemån och fiskade vid utloppet. 

På vintern åkte de längdskidor. Och när 

de ville åka i backe så var det Lägd-

petterbacken som gällde. Man for där 

rätt ut över vägen. Det var inte så far-

ligt på den tiden enligt Hugo. Trafiken 

var mycket gles och inga olyckor in-

träffade. Skridskor åkte man på Hem-

sjön på senhösten innan snön kom. 

Ibland spelade man bandy. Ishockey fö-

rekom inte på den tiden. Vad hade man 

för skridskor då? Instegsmodellen var 

spiskrokar. De var i det närmaste helt 

omöjliga att åka på. De ville lossna hela 

tiden. Sen fick man halvrör, som endast 

var halvt omöjliga att åka på. Där 

kunde man med en nyckel spänna åt 

metallbyglarna, som skulle hålla skon 

på plats i skridskon. Det fungerade 

långt ifrån alltid. 

    När Hugo blev lite äldre och intresset 

för flickor började spira for man på 

dans på lördag kväll. Ofta var det dans 

på Paviljongen, som låg innan  Beda -

lundskorsningen från Västanede sett. 

Dit kom också tivoli på sommaren, vil-

ket också hade dans. Dans var det 

ibland även på Sicksjöholmen samt på 

föreningshuset i Kälarne om vintern. På 

föreningshuset visade man också film 

vintertid på söndagkvällarna och ibland 

matiné. Biljettpriset var 1:10 för vuxen 

och 55 öre för barn i början på 30-talet. 

    1943-44 gjorde Hugo sin militär-

tjänst och därefter beredskap under ett 

halvår i Storlien. Han tjänstgjorde som 

gränsvakt – en tjänstgöring som var re-

lativt lugn. Inga allvarligare incidenter 

inträffade. Hugo var duktig skytt, så 

han fick avliva en ren, som var skadad 

efter att ha trampat på en mina. Hugo 

och några andra soldater gick en gång 

vid banvallen vid Stora Helvetet. Där 

var det en brant slänt ner och de sköt 
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med sina vapen mot avsatsen nedanför 

vallen, där de visste att det var minerat. 

De hade tänkt att smälla av en mina, 

vilket dock inte lyckades. En arg kapten 

ringde sedan till förbandet och frågade 

vad det var för skottlossning. Hugo sva-

rade att det var på norska sidan man öv-

ningssköt, med vilket kaptenen lät sig 

nöja. 

   Blivande hustrun Karin arbetade i ba-

geri i Hammarstrand. Hon följde en 

gång med Hugos syster Gunnel till Väs-

tanede och kärlek uppstod. Sedermera 

gifte de sig och fick två pojkar, Anders 

och Mikael. 

Efter kriget arbetade Hugo med skogs-

röjningar och var anställd av Gösta 

Nordlund. Han har också jagat i många 

år, åtminstone 60 år i Västanedelaget. 

1968 flyttade familjen till Märsta, där 
Hugo arbetade som byggnadssnickare i 

19 år. 1987 i samband med pen-

sioneringen flyttade man tillbaka till 

föräldragården i Västanede. Hugo var 

då inte alls klar med att arbeta, utan äg-

nade sig åt tungt skogsarbete såsom röj-

ning och hemkörning av ved  mm. Un-

der senare år har Hugo inte behövt 

ordna ved åt sig själv, då han har in-

stallerat jordvärme. Han har dock hjälpt 

sin son Anders med veden varje år fram 

till 2015. Anders har fällt träden och 

Hugo har fraktat hem stockarna med 

skoter från skogen på andra sidan sjön. 

I år är första året som han inte kör hem 

ved med skoter. Han tycker att han bör-

jar på och blir för gammal; han fyller ju 

94 i år. 

När Hugo sammanfattar sitt liv så här 

långt tycker han att det varit bra. Det 

har inte varit någon stor dramatik, men 

han är nöjd med tiden i Västanede, 

Storlien och i Märsta. 

    Slutligen frågan hur det kommer sig 

att han kallas Don Hugo. I vår fantasi 

var det förstås på grund av hans charm 

och vitalitet. Hugo tar oss dock ur den 

föreställningen. Han är inte säker på 

varifrån det kom, men tror att det var 

efter en serie i TV. 

Jag väljer emellertid 

hellre förklaringen att 

Don Hugo kommer 

sig av att denne 

vackre, levnadsglade 

och livskraftige man 

kom ridande på sin 

vita springare till  

danserna på Pavil-

jongen vid Beda-

lundskorsningen till 

lycka för Kälarne-

bygdens unga damer. 

     

       Eje Åhlander 
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Jag har varit i Sörbygden och hälsat på 

Tomas Eriksson, som är ägare till Dra-

gets Bygg AB. Vi sitter i köket och pra-

tar, Tomas bjuder på kaffe och berättar. 

Dragets Bygg AB är ett familjeföretag 

som startades 1996 och har två an-

ställda, Tomas och sonen Niklas. De ar-

betar med allt inom ROT-sektorn, men 

utför även större projekt, säger Tomas. 

Företaget har nu skaffat en minigrävare 

för att utöka arbetsfältet och kunna ut-

föra mindre grävningar. Tomas och 

Niklas arbetar oftast tillsammans, men 

driver ibland också egna projekt. Hittills 

har de arbetat mest i den sydöstra delen 

av Bräcke kommun, men har nu funde-

ringar på att också vända sig mot Holm, 

dit det inte är så långt. Företaget kan nås 

via telefon  070-578 55 89 eller mejl  

tomas@dragetsbygg.se och finns även 

på Facebook. 

Tomas kommer från Nynäshamn men 

har sina rötter i Ljungå och Sörbygden. 

Han har ända sedan han var barn till-

bringat somrar och lov hos sina farför-

äldrar i Byn och senare med föräldrarna 

i Västanbäck. 1991 köpte Tomas och 

hans fru Annette det hus i Sörbygden 

där de nu bor. Redan 1994 var familjen 

på gång att flytta till Sörbygden, men 

med en nyfödd son och en son som 

skulle börja skolan bestämde de sig för 

att stanna kvar i Nynäshamn. När To-

mas kom hem efter jakten i Sörbygden 

hösten 2014 bestämde de sig för att 

flytta och yngste sonen Niklas flyttade 

med föräldrarna. I februari 2015 var de 

på plats i Sörbygden och efter att ha 

gjort reklam för firman i bygden var  

Tomas och Niklas igång med arbete i 

april och det har varit ganska bra till-

gång på arbete. Företagsnamnet kom-

mer av kvarteret Draget där de bodde i 

Nynäshamn. Annette fick först arbete på 

Tallgläntan i Kälarne och är nu enhets-

chef inom hemvården i Kälarne. Famil-

jen trivs bra och Tomas säger att de bli-

vit mycket väl mottagna i Sörbygden.  

Jag lämnar Tomas med en positiv 

känsla. Det känns roligt att ännu ett fö-

retag etablerar sig i bygden, att vi får in-

flyttning. 

   Oddbjörn Ericsson i Ösjön 
 

DRAGETS BYGG AB 

Tomas Eriksson 

mailto:tomas@dragetsbygg.se
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Vi hade en riktigt lyckad Friskvårdsdag idag. Tyvärr hade vi en väldig "otur" 

med  vädret då det strålande solskenet och ljuvliga vårvintervädret gjorde att 

många inte kom in till oss utan höll sig utomhus. Men en kämpande skara på 

drygt tio personer löste heldagsbiljetter och trots att vi fick lägga om program-

met en del eftersom bassängen just nu renoveras och vattengymnastiken inte 

kunde genomföras plus en del oväntade bakslag hade vi fått ihop ett program 

som gjorde även de mest vältränade trötta i benen!  

   Vi hade pass i Gymnastik, Yoga, Zumba, HIIT, Kettlebell och behandlingar i 

Regndroppsmassage, Ansiktsbehandlingar, Fotbehandlingar, Energimassage 

med magneter, Nagelmanikyr och Healing! Alla passinstruktörer och behandlare 

var mycket nöjda med dagen och alla jag pratade med är intresserade av att åter-

komma till höstens Friskvårdsdag, återkommer med datum för den.   

   Hotell Östjemten bistod med en välsmakande lunch som avnjöts i slussen och 

då vi hade hoppats på fler besökare hade vi mat "till övers" och bjöd därför in 

några av de asylsökande som var på handarbetsträffen i syslöjden samtidigt. De 

var även in och provade några korta stunder på några av gruppassen. Senare på 

kvällen, efter att dagens hårda arbete utförts, avnjöt vi en härlig middagsbuffé 

tillsammans på Hotell Östjemten.  

   Vi hade även en liten insatstävling under lunchen, där de deltagande la 20 kr 

var och sedan skulle ro ”i blindo" och själva avgöra när de rott 200 meter. Täv-

lingen vanns av Marie Viklund som stannade mätaren på 203 meter! Hon valde 

att avstå från sin vinst (hälften av insatsen) och vi fick därför ihop 300 kr som 

alltihop går till rodden.                                                                                                                 

              Jenny Nilsson 

Friskvårdsdagen 12 mars 2016 

Har du saknat träning   i varmvatten? 

Vi är en grupp som jobbar för att öppna varmvatten-                             

bassängen i Kälarne och även gymmet, om intresse finns. 

Hör av dig till                                                                            

Lena Blom blomlena@gmail.com                                                

Åke Söderström a.k.soderstrom@telia.com                                

Tel. Sven Jonsson 0696-430 55                                               

Kenneth Godhe 0696-430 22, 070-539 49 27                             

STROKEFÖRENINGEN  HJÄRTLUNG  PRO  SPF 
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Röjardag för bygden ! 

Samhällena och byarna växer igen av sly och busk, så Kälarnebygdens ekonomiska förening 

har beslutat att prova ha en röjardag runt om i byarna och i Kälarne samhälle. 

I korthet går det ut på att man är ute och röjer på i första hand sin egen tomt eller tillsam-

mans med grannen tar ”den där gamla björken” man pratat om så många gånger. Har man 

inget att röja på egen tomt så hör man av sig till byansvarige  (se nedan) så blir man tilldelad 

jobb på Röjardagen, det kan vara att röja diken eller ödetomter. Bra om man kan ha egen 

röjutrustning med sig. 

Även mindre byar än de nedan listade är naturligtvis välkomna att delta, anmäl Er bara till 

närmsta byansvarige. 

Som tack för att man ställer upp och röjer för sin egen by kommer Kälarne Bygdeförening  

att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och sallad, som körs ut till respektive bys sam-

lingslokal.                                                                                                                                        

Röjardagen blir den 16 april och Ni som vill vara med behöver anmäla Er senast den               

13 april till den utsedda byansvarige. Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga 

upp sin by. 

      Michael Löfgren, ordförande i Kälarnebygdens ek förening  

                                                                                                                          

By     Ansvarig    Telefon 

Albacken      Åke Jonsson   070-646 28 54 

Ansjö      Tomas Jönsson  073-038 69 78 

Dockmyr     Lars-Åke Henriksson 070-314 21 66 

Fugelsta    Ulrika Hansson  0695-31047, 070-519 70 33 

Gastsjön     Börje Engdahl   070-341 74 71 

Håsjö     Per Forsström   070-284 11 77 

Hällesjö     Gullik Nilsson   076-290 02 62 

Kälarne     Michael Löfgren  0696-40301, 070-666 56 74 

Sörbygden   Jonas Kriström  070-620 28 80 

Västanede    Björn-Evert Andersson  0696-40707, 072-510 20 05 

Väster- och Öster Övsjö  Peter Jonsson   070-366 35 53 
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Kälarnedagen  
en dag för bygden  

den 6 juni 2016 

Musikunderhållning med lokala förmågor, knallar, företag                  
och föreningar som visar upp sig själva och sina varor.                        

Hoppborg för barnen! 

Välkommen att medverka! 
Anmäl dig till 

Elisabeth Barchéus Näslund  

0696-406 19, 073-067 13 23, 

eller Inger Säll 0696-403 24, 070-536 85 59. 

Vem blir årets eldsjäl? 

 
 

 

Kälarnebygdens förening har beslutat att utse ”årets eldsjäl”                     

i Kälarnebygden. Denna utmärkelse skall gå till  

”en person som med engagemang arbetar ideellt  

åt föreningar och därmed är en stor tillgång för bygden”. 

Utmärkelsen kommer att delas ut på Kälarnedagen.  

Nomineringar med motivering skickas senast 2 maj till  

michael.lofgren@poles.se eller 

Kälarnebygdens förening 

c/o Elisabeth Barchéus Näslund  

Södervägen 1, 840 64 Kälarne 

elisabeth.naslund@home.se 

 

mailto:michael.lofgren@poles.se
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Medlemsinfo Kälarnebygdens 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. Medlemsavgifter  2016:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)    50         100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se  

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3, 2016 trycks den 20/5. Manusstopp: 13/5. 

Redaktör samt annonser och sponsring: Runa Westman, 070-349 12 09,                                    

e-post runwes@telia.com 

Ordförande i Kälarnebygdens förening:  Michael Löfgren, 070-666 56 74                        

eller 0696-403 01 (hem)  e-post michael.lofgren@poles.se 

PÅ GÅNG 

Trivselbingo i Gastsjö, onsdagar kl 18.45 med början den 6 april.                     

Välkommen!                   

                                                                                                                                                                                                                                   

På Bygdegården i Gastsjö visas torsdag den 14 april kl 19.00 filmen                

SKOGSARBETAR´N. En film om skogarbete förr och nu. Fika!  

Västanede Byförening                                                                                                    

Årsmöte torsdagen den 14 april kl 19.00 på bespisningslokalen. Vi bjuder på 

smörgåstårta. Alla hjärtligt välkomna! 

 
Har du en fungerande mikrovågsugn och/eller en större 

matta, gärna typ orientalisk, som du inte behöver?                  

I Kälarne finns en familj som behöver dessa saker. Den fa-

miljen tycker (på österländskt vis) om att sitta på golvet när 

de samlas. Om du vill skänka något av det ovan nämnda - 

hör av dig till Runa Westman 070 349 12 09. 

mailto:michael.lofgren@poles.se

