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Denna tidning sponsras av                                                                                                     

JW bygg, Jonny Westberg, som firar 10-års jubileum i år! 

En tidning för Kälarnebygden    årgång 14 nr 3 

          Maj 2018 

 En rykande färsk rapport kommer här från oss.  

Söndag 

Vi samlades vid Bräcke tågstation och åkte gemensamt mot huvudstaden. Vi läm-

nade våra resväskor på vandrarhemmet och begav oss genast mot Naturhistoriska 

muséet, där vi bland annat gick på Cosmonova. Sedan gick vi hungriga till 

resturangen där vi också hejade fram våra stoltheter – tre kronor. 

Måndag 

Måndagen var en fullspäckad dag med många aktiviteter. Vi besökte Riksdagen, 

Demokrativerkstaden och Europahuset, där vi fick en rundtur, agera som ledamöter 

och lyssna på en föreläsning. Efter en intensiv förmiddag gick vissa till Kungsträd-

gården för att ta emot hockeyhjältarna. 

Tisdag 

Vi tog en flygbuss till Arlanda för att sedan flyga mot Polen. Efter ungefär 2 timmars 

flygresa checkade vi in på vandrarhemmet. Vi hade inget planerat resten av dagen, 

så vi fick strosa runt i Krakow eller annat valfritt. 

Onsdag 

Vi fick en stund ledigt innan vi samlades på torget. Vi mötte vår tolk Paulina som vi 

åkte tillsammans med till Auschwitz och Birkenau. Vi fick en 3 timmars guidad tur 

runt om i lägren. Sedan ”hemåt” efter en lärorik dag. 

We Make a Difference 

Skolresa klass 8-9 Stockholm – Polen 20-25/5  2018 
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Kälarnedagen den 6 juni ”En dag för bygden” 
Tid: Från 11.00– ca 14.00, fri entré 

Plats: Oscarsparken 

Konferencier: Hans Westlund 

Program: 

  11.00-11.30 GUB-band spelar 

  11.35-12.15   Östra Jämtlands Dragspelsklubb 

  12.20-13.10  GUB-band spelar 

  13.15    LRF prisutdelning ”Gröna Hjärtat” 

  13.30    Årets Eldsjäl  

                        Övriga aktiviteter under dagen: 

12.00-13.00 Dansuppvisning av skolelever   

      Gratis hoppborg för barnen 

Knallar och annan försäljning 

 Röda Korset: Kupan har öppet 10.00 - 14.00 

Hotellet  har öppet  10.00 – 18.00 med stor lunchbuffé 11-15 

 

Torsdag och fredag 

Vi väntar spänt på att få en guidad tur i Kra-

kow och saltgruvan. På fredag går flyget till  

Arlanda och tåget tillbaka mot Kälarne. 

Tankar  

Så här långt har resan varit en omtumlande 

upplevelse. Vi har lärt oss mycket, kommit 

varandra närmare, fått blandade känslor av 

olika aktiviteter och haft kul! 

Till slut vill vi tacka er som hjälpt oss göra 

detta möjligt och som vi ännu inte tackat. Ni är: 

Fors Industrier AB, Magnus Svedberg, Lars 

Hennissen, Barbro Fångsjö, Monica och Stig 

Johansson och en anonym sponsor som vi 

gärna vill att ni ger er tillkänna. 
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Ansjö Skog & Markkonsult AB 
    

Bröderna brothers, Jan-Åke och Håkan          

Nordlund framför sina utmärkelser 
 

    Företaget AB Skogsröjningar startades av 

Gösta Nordlund 1961 och bestod till 1996. 

Gösta Nordlund var från Kälarne och började 

sin bana som linjebyggare. Han färdades då i 

arbetet över hela landet. Mycket bilåkning 

blev det och han hade gott om tid att fundera 

över kupletterna han skrev till sina revyer. Det 

han inte hann med under bilkörningen gjorde 

han färdigt på kvällar och nätter. Sin hustru Aina enleverade han från Jormvattnet till      

Kälarne, där de sedan blev bofasta. 

     

    Sönerna Jan-Åke och Håkan Nordlund tog över företaget 1983. Bägge hade då arbetat 

sen mitten-slutet av 70-talet i bolaget med skogsröjning. Jan-Åke gick år 1975 på Jälla 

skogsskola utanför Uppsala innan han började i företaget. Håkan flyttade till Borås och spe-

lade i fotbollslaget Elfsborg i 3 år. Där träffade han sin blivande hustru Carina. Det sista 

året i Borås arbetade Håkan på Algots, som gick i konkurs 1978. Då flyttade han tillbaka till 

Kälarne. Jan-Åkes dröm som liten grabb var att bli gymnastikdirektör, men Gösta hade 

andra planer. Målet var att både Jan-Åke och Håkan skulle arbeta i skogen. Det var redan 

från början givet för bägge två att de skulle vara egna företagare.  Gösta trappade successivt 

ned sitt arbete på företaget mellan 1985 och 1990. Därefter har Jan-Åke och Håkan själva 

drivit företaget. De har haft en viss uppdelning av arbetsuppgifterna utifrån vad de gillat 

mest och varit bäst på. Jan-Åke har i större utsträckning haft markägarkontakter och Håkan 

har mest arbetat med personalfrågor och löner. Bägge har varit nöjda med denna informella 

uppdelning även om överlappning alltid funnits. 

 

    Skogsbranschen är dynamisk och snabbt föränderlig. Vissa tider går allt som på räls och 

andra tider lite knackigare. 1996 var en sådan sämre period, som ledde till att man tvingades 

göra en rekonstruktion av företaget. Åren kring millennieskiftet stod man inför ett vägskäl 

vad gäller företaget. Skulle man fortsätta som ett rent skogsröjningsföretag eller skulle man 

utveckla företaget mer till ett entreprenadföretag, i större utsträckning baserat på konsult-

verksamhet och knyta andra skogliga företag till sig såsom entreprenörer? 

 

      Ja, hur skulle man välja nu? Den här 

tiden kliade man sig mycket i håret. Så 

pass mycket att det blev lite tunt.               

 

     Man valde att satsa på utveckling och 

entreprenörskap. Såsom skogsröjnings-
företag hade man många personer an-

ställda och hade även en rejäl maskinpark. 

Genomförande skedde successivt och de 

anställda fick bestämma sig för om de ville 
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utbilda sig vidare och fortsätta inom   branschen eller om man ville satsa på annat. Många 
vidareutbildade sig och är idag knutna till Ansjö Skog & Markkonsult AB som entreprenö-

rer med egna företag. 

    I samma veva bestämde man sig för att ta in kompetens utifrån i form av extern VD (år 

2008) och senare en ekonom och produktionsavdelning (2012).  2010 bytte man namn till 

Ansjö Skog & Markkonsult AB. Jan-Åke och Håkan sitter i styrelsen, som i övrigt är extern 

sedan 2 år tillbaka. 

 

    I hela branschen görs stora investeringar. Omfattande nybyggnation av exempelvis vind-

kraftsparker, vilken genererar stora arbeten. Företaget har utvecklats från traditionellt famil-

jeföretag till ett modernt aktiebolag med extern VD och extern styrelse. 

 

    På grund av expansion i Norden finns ett ökat behov av rekrytering av speciella kompe-

tenser, varför man idag har två kontor, ett i Kälarne och ett i Östersund. Mer och mer har fö-

retaget gått över till  nätverkande i sitt arbete. Det är vanligare med joint ventures med andra 

företag. Man har ett nytt sätt att arbeta. Det är vanligare med ramavtal med olika entreprenö-

rer såsom röjning, stämpling, värdering och maskinarbete. 

 

    Hur fungerar det att bo och leva i glesbygden i Norrland och driva företag här? 

Både Jan-Åke och Håkan svarar utan att tveka att det går mycket bra. De är ju uppvuxna här 

och livet med jakt och fiske, skoterkörning, skidåkning passar dem utmärkt liksom den lätt-

samma kontakten med vänner, och att de har nära till många i närmaste familjen och släk-

ten. En och annan utflykt blir det också för att inte tappa kontakten med den stora världen 

utanför Kälarne. Tidigare i livet var det mycket idrott av olika slag och Jan-Åke erinrar sig 
en episod på sommaren 1959, när pappa Gösta kom och väckte honom mitt i natten och be-

rättade att Sverige fått en världsmästare i 

tungviktsboxning. 

   

    Bägge älskar att dra till sommarhuset för 

att slappa, tända grillen, ta en whisky eller 

ett glas vin och bara umgås. Barnbarnen 

börjar nu komma och blöjbyte, matning, 

byggande med lego blir mer och mer ett      

alternativ till att arbeta i gamla och kom-

mande kraftledningsgator. 

 

En liten symbol för idrottsintresset. 
 

Ansjö Skog & Markkonsult AB går bra. Man har en viktig roll i lilla Kälarne. 

År 2008 blev man årets företag i Jämtland. 

År 2013 blev man årets tillväxtföretag i Jämtland. 

År 2016 tilldelades man Norrlandsbjörnen . 

 
     Både Jan-Åke och Håkan betonar att en förutsättning för att det går så bra är den duktiga 

och framåtsträvande egna personalen samt de duktiga underentreprenörerna, vilket de är 

mycket tacksamma för. Det har definitivt varit en av framgångsfaktorerna. 

               Eje Åhlander 
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Västat Hucksjöåsen 250 År 

Den lilla byn, med en eldsjäl som gett oss kraft och kunskap i form av att dokumentera byns 

historia genom att skriva ner de gamlas berättelser och ta reda på fakta, ´n Harald på Huck-

sjöåsen. Han somnade in i januari 2009 i en ålder av 96 år. 

Det känns skönt för oss på Hucksjöåsen att under en vecka i sommar att dela med oss av 

historien. Vecka 27, 2-7 juli finns det möjlighet att besöka oss på de evenemang vi har         

ordnat. 

Byns historia börjar 1768, när Nils Olofsson och Kerstin, första nybyggarna, kom hit. Dom 

kom från Ope inte långt från Östersund, en familj på 4 personer, Nils och Kerstin, dottern 

Kerstin och sonen Anders. 

Dom hade en ko och två getter med sej och så de förnödenheter som dom behövde för att 

starta ett nytt liv här. Dom byggde det första huset, som finns än idag, ”Gammelstuga”.     

Bevarad genom 11 generationer. Boende på gården idag i rakt nedstigande led, tionde       

generation. 

Den gamla traditionen att föra stora och små händelser vidare genom berättandet och           

Haralds insikt att det var viktigt med att skriva ner det han hörde. Bolen var en god berät-

tare. Han var bror till Haralds farmor. 

En händelse, när nybyggarens ende son dog i ”magflen” och à Kersti gick över skogen till 

Mo i Lit där hon kom från, för att berätta vad som hänt, men också för att tala om var deras 

nybygge var beläget. Hon kunde berätta om orörd skog, nära till att bygga hus av, en fin 

kallkälla och myrmark att slå, till mat åt djuren. Gimån med god tillgång av fisk och en tjä-
der i topp kunde skjutas från farstutrappan. Men också arbete med att bryta mark. Det var 

gott om sten. Det vittnar dagens stora stenrösen om. Arbete och åter arbete krävdes. 

Jag gör ett hopp i tiden fram till ´n Harald. Han var sjunde generationen. Hans dagboksan-

teckningar började när han var 13 år, en guldgruva att läsa ur. Det är små korta meningar om 

väder, hur alla i familjen hjälptes åt med gårdens sysslor samt hur väl byborna arbetade till-

sammans, vem som hämtade posten i Mjösjö t.ex. och var lördagsdansen skulle vara. 

När det var dags för inköp av förnödenheter blev det en dagstur till Hällesjö. 

Det fanns gott om skogsfågel. 1926 - 1927 gav ett gott tillskott i grytorna, att mätta många 

munnar med. Torsdagen den 28/10 1927 står i hans anteckning: ”Allt har gått sin gilla 

gång”. 

250 år är en lång tid. Många människoöden och eldsjälar har bidragit till att byn finns kvar. 

Att det skulle byggas ett fjärilsmuseum här 1990, som har besökts av tusentals människor 

och satt Hucksjöåsen på kartan är svårt att förstå. Att se framåt med möjligheter för byn att 

leva vidare måste vara bättre nu än för 250 år sedan, med dagens teknik. Många kunde inte 

läsa och skriva då - och kunde jorden vara rund?  

               Yvonne Olsson 

Storåsen-Albackens Fiskevårdsförening har haft årsmöte den 18 mars, då det bl.a. besluta-

des om nya fiskeregler och priser för fiskekort. För mer information om regler och priser 

mm, gå in på föreningens nyöppnade hemsida storasen-albackensfvo.se  
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Hucksjöåsen 250-års jubileum. 2-7 juli 2018, 1768-2018 

Måndag Kl 12.00 Inledning av veckan vid fjärilsmuseet, scen ur bygdespel,               

byvandring. Invigning av samekåta. 

Tisdag Kl 12.00 Guidad tur till Rotselforsen, Gimån. Historik kring Gimåns bety-

delse. Fornlämningar, Kolbullar. 

Onsdag Kl 12.00 Utflykt till Hucksjöåsbuan. Dramatisering av mordet på Per Roth. 

Torsdag Kl 10.00 Fäbodfrukost i gammelstuga Hucksjöåsen. Kl 12.00 Aktiviteter 

av SCA. 

Fredag Kl 11.00 En tur till Holmarna, med berättelser från förr.  

Kl 15.00 Spelmansstämma, med lokala och långväga musiker. 

Lördag 

Kl 12.00 Samling vid fjärilsmuseet. Nya och gamla scener ur bygdespelet.  

Stipendieutdelning ur Harald Erikssons stiftelse. 

Kl 15.00 Kruskalas 

Under hela veckan  kan du besöka fjärilsmuseet och se utställningar. Fler musik-

inslag kommer också att dyka upp då och då under veckan! 

Med reservation för ev. ändringar. 

Lunch och middag erbjuds alla dagar.   

OBS! obligatorisk föranmälan  till  

Yvonne 073 09 75 093 eller  

Kerstin  070 69 74 030  

                                                                              

VARMT VÄLKOMNA! 

hälsar Hucksjöåsens byalag.  

 

Midsommarfirande på Tossengård, Sörbygden                           

22 juni 13 – 15                                 

med kams, korv och kaffe med dopp. 
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Susanne Karling och Eje Åhlander 

Mot nya mål 

Den 14 juni är det 14 år sedan Susanne och Eje flyttade till Västanede. Den 2 juli detta år 

går flyttlasset tillbaka till Göteborg. Det känns naturligtvis lite tråkigt för oss, som haft dem 

som grannar, vänner och läkare. 

Susanne ser just nu med glädje fram mot sin pensionering. Skälet till detta är bl.a. att det  

har tillkommit mycket nytt i fråga om pålagor och administration i hennes arbete på senare 

tid. Hon längtar också efter att komma närmare barn och barnbarn, att promenera, hitta       

någon ny sångkör och att umgås med sina två systrar. Där har hon också ett sommarställe 

tillsammans med syskonen.  

Eje hoppas på att åter få spela i sin gamla orkester, storbandet Moving Big Band. Även han 

ser fram emot att få göra saker tillsammans med barn och barnbarn. Familjenätverket är  

viktigt när man blir äldre och det är fascinerande att följa barnen när de är vuxna. 

Men kontakten med Jämtland kommer de att uppehålla. De äger ett fritidshus hus vid Lung-

sjön, i  Hällesjö - Mjösjötrakten.  

- Och snöskotern har vi ju här, säger Eje.  

Ett timmerhus har de tillgång till genom jaktlaget vid Åsgammelbodarna. Där vistas de i 

september och oktober under jaktdagarna. 

Susanne gillar att plocka bär, svamp och hjortron. Eje kommer att sakna att åka ut på sjön. 

Men de har köpt en båt i Göteborg, så det ordnar sig nog med sjöfärderna. 

- Hur har Kälarneborna bemött Susanne och Eje? undrar jag. 

- De flesta är trevliga och vänfasta, ett prestigelöst folk som är skötsamma, hjälpsamma och 

enkla att umgås med.  

- Men hur är det med Kälarnebornas hälsa? 

Befolkningens genomsnittsålder i kommunen är som bekant högst i Kälarnedelen, vilket 

också speglar hälsoläget, med hög procent av bland annat diabetes och övervikt. 

Framtiden här är väl en smula osäker, men Kälarneborna håller ihop när det krisar. Folk är  

duktiga, både teoretiskt och praktiskt. Det finns ju också en del möjligheter att få jobb, för 

här finns mycket av kunskap och färdighet. 

-  Men finns det då inget negativt med oss Kälarnebor? undrar jag. 

- Jo, jämtlänningarna i gemen, inte bara Kälarneborna, har lite svårt att lämna tydliga     

meddelanden och att ge beröm!                                                                                

(Smärtsamt att konstatera: att de har rätt. Red:s anmärkning)                                                                                               
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- Men! Det bästa med att ha bott här är, att vi har fått lära känna folk, säger de. 

Båda har alltid velat vara en del av samhället. De har aldrig blivit störda av folk på fritiden 

eller på natten, säger de. 

Jo, förstås! Men jag vet ändå säkert att något sådant har hänt minst en gång! Det var när 

denna tidnings redaktör blev hundbiten och tvingades söka hjälp mitt i natten. 

Eje ställde omedelbart upp för omplåstring och trösterik behandling. 

Till slut några visdomsord från Susanne och Eje: 

”När man bor så här i glesbygd måste man lita på att man klarar allt!                                    

Bekämpa underlägsenhetskänslan gentemot storstaden! Vårda den fina gemenskap som 

finns och som kommer fram när den behövs!” 

Några nya språkliga varianter  har de lärt av oss här på bygden, t.ex: 

”Vem e du pojk (jänta) åt?” eller ”Vem rå om dej då?” 

Susanne har varit ordförande i Västanede byförening sedan år 2005. Som sådan har hon   

varit inspiratör och pådrivare för många projekt i Västanede och hon har aktivt deltagit i 

olika kulturella verksamheter såsom musik, teater, sång, bio och fester. 

Eje har under lång tid varit medarbetare i KälarneNytt, där han med humor och person-

kännedom på ett fint sätt nedskrivit sina tankar om Kälarneborna.  

Som Kälarnebo kan jag utan tvekan säga till Susanne och Eje:                                                           

- Ni har varit storartade, i tjänst såväl som privat! 

 

Så här ser vi                   

Susanne och Eje               

varje dag i Svedje: 

På morgon- och               

kvällspromenad med                

hundarna Speja        

och Assar. 

Runa Westman 
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Information från Hällesjö-Håsjö församling,                                                    
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat Telefon: 0696-536 30 

Söndag 3/6 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka             
Tisdag 5/6 Kl. 19 Vårcafé med körerna Västanede församlingshem  
Onsdag 6/6 Kl. 18 Gudstjänst med nationaldagsfirande, körsång, fika. Hällesjö kyrka 
Söndag 17/6 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka 
Lördag 23/6 Kl. 14 Gudstjänst Hällesjö hembygdsgård  
Söndag 24/6 Kl. 18 Gudstjänst Ljungå kapell  
Söndag 1/7 Kl. 18 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka 
Onsdag 4/7 Kl. 14 Andakt Tallgläntan 
Söndag 8/7 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka  
Söndag 15/7 Kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 
Söndag 29/7 Kl. 18 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka  
Onsdag 1/8 Kl. 14 Andakt Tallgläntan 
Tisdag 7/8 Kl. 19 Musik i augustikvällen med Boris & Kent. Gitarr, dragspel, fiol och 
 sång. Fikaservering. Västanede församlingshem  
Söndag 12/8 Kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka 
Tisdag 14/8  Kl. 19 Musik i augustikvällen. Psalmer i jazzton med Sofie Norling.  
 Håsjö nya kyrka 
Söndag 19/8  Kl. 11 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka 
Söndag 21/8  Kl. 19 Musik i augustikvällen med Marie & Lotta. Sång, piano och fiol.  
 Hällesjö kyrka 
Söndag 26/8  Kl. 18 Gudstjänst Håsjö gamla kyrka 
Tisdag 28/8 Kl. 19 Musik i augustikvällen med Christine, Sture och Janne. Sång, musik  
  och musikfläta. Fikaservering. Västanede församlingshem 

Hammarstrands Begravningsbyrå 

Vi jobbar med Er i Kälarneområdet. 

Detta är vår nya laguppställning och vi finns till hands när någon går bort. 

Karl-Ove 070-2861973, Astrid 070-2939397, Per 0696-10508 

Dygnet runt jour. Ring någon av oss, vi bistår med det du vill kring begravningen. 

Du som vill köpa en gravsten eller kompletteringsgravera.                                                   

Du som behöver bouppteckning eller auktion. 

Ring mig, Per Bergvall 0696-10508, 070-3254654. 

1 april övertog jag anrika Hammarstrands Begravningsbyrå, 

vi finns ett telefonsamtal bort. 

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
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Kälarnedagen 6 juni 

Öppet 10,00-18,00 

Stor Lunchbuffé från 

11,00-15,00 

(Eller så långt det räcker) 
Pris 95: - Barn 4-15 år 5: - året                                            

Inkl måltidsdryck (lingondricka,           

äppeldricka) 

Ordinarie Öppettider 

Måndag 10,00-13,30 

Tisdag 10,00-18,00 

Onsdag 10,00-18,00 

Torsdag 10,00-18,00 

Fredag 10,00-19,00 

Lördag 12,00-19,00 

Söndag STÄNGT 

Kunder, trogna kunder, mindre trogna kunder, personal,   

personal som slutat, Ica butiken,  Kälarne jazz & bluesklubb, 

släkt och vänner, Tallgläntan, skolan, dagis och alla jag glöm-

de. Tack för ett bra samarbete. Vill här tacka för mina 9 år 

på Östjemten. Det har varit blod, svett och tårar men också 

väldigt roliga och underbara stunder med många härliga 

skratt. Hoppas på en bra övergång till ny regi och önskar 

Bräcke kommun lycka till. Återigen ett stort tack och en  

jättekram till er alla. (Jag har öppet sista dagen fredag        

29 juni !) 

Caroline 
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KÄLARNE LRF 

 deltar på Kälarnedagen. Vi samarbetar med Norrskog 

och står tillsammans. Vi har även i år två "Gröna Hjärtat"                   

  som vi delar  ut från scenen!  

 

LOPPIS                             
LOKAL: HOTELL ÖSTJEMTEN KÄLARNE 

Lördag 16/6 – Fredag 29/6  
Till den 29 juni eller så länge det finns saker kvar ! 

Alla dagar 10,00-14,00 även öppet midsommarhelgenn 

Kontant & swish Tel 0696-40500  Välkommen!  

Är du intresserad av att måla? 

Välkomtsskyltarna vid infarterna till Kälarne behöver                       

en uppsnyggning inför sommaren.                                                                       

Hör av dig till Michael Löfgren, 070-666 56 74,                                    

så får du veta mer! 

Den 21/7 skall Jämtlands idrottshistoriska förening fira            

Gunder Häggs 100-årsdag lite i förväg genom att sätta upp en 

plakett vid hans födelseplats i Johannesnäs, ordna ett motions-

lopp i Ljungå och en festmåltid på Albackens fiskecamp. 

SÄLJES                                  

Renault Kango skåp -02, 14 300 mil s.o.v. däck, besiktad, endast 5 OOO kr       
Reidar Otterbjörk Telefon: 0696-165 31  E-post: reidar.otterbjork@bracke.se 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('reidar.otterbjork@bracke.se');
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Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: Bankgiro 5404-9606 

 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:                                          

      Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100        100      500 

 Årlig medlemsavgift       100       100      100         200 

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

Annonspriser Kälarnenytt: 
helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr  

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, 2018 trycks den 31/8. Manusstopp: 24/8.   

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 

****************                                                               

Varmt tack 

Till Er alla, som på olika sätt 

hedrat minnet av vår käre 

Folke Söderin 

I samband med hans bortgång. 

Ett särskilt tack till Tallgläntan. 

Mariann och bonusfamiljen 

****************  

Kamsfest i Ansjö Bygdegård lördag 16 juni!                                                                                   

Försäljning av tunnbröd. Kaklotteri.  Välkommen!                                                                                                                   


