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2021, 
ett nytt år, hur kommer det att bli? Jag skulle tro att de flesta väntar på Covid 
19 -vaccinet och att vi får en fin vinter då vi kan vistas ute mycket och att det då 
kanske blir lättare för oss att träffa våra släktingar och vänner.
Redaktören ⛄

Denna tidning sponsras av Kälarne IOGT-NTO

Ytterligare en berättelse från skogen, nedtecknad av Hans-Erik Nilsson
Olnils Erik. 
Dom körde timmer från Glasberget till Sösjön. En bit var det lite snällt så det var 
motlag på ena sidan. Eriks häst var rädd om bena och han nådde väl intill skaklarna 
en gång och blev så pass rädd att han hoppade utåt och hamnade nedanför motlagen, 
att komma förbi och sätta för en annan häst var omöjligt, dom slog sönder skakelträet 
och Erik satte sig på bocken och dom fick sparka iväg hela ekipaget, han satt och 
styrde med fötterna. När dom andra körarna kom ner på ”jämna” satt Erik fortfarande 
kvar på lasset, skakad, men vilken bravad. 
Sagesperson Annershans Johan.

Årsmötet 
som var planerat den 1 februari 2021 blir framflyttat tills vidare.
Vårens program är klart o tryckt. Kommer i era brevlådor under februari månad. Alla 
aktiviteter är planerade att vara utomhus Viktigt ändå att vi får träffas. Önskar er 
alla ett Friskt Nytt År 2021.

SPF Seniorerna/Östra Jämtland,  Astrid Nyhlén ordf. ⛄
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Skidspår
Jag har åkt skidor sedan jag var barn, 
ibland mer, ibland mindre. Vintrarna 
1970-74 blev det inget åkt alls, för då 
bodde jag i Uppsala och där fanns ingen 
snö att tala om. Men sedan dess har jag 
nog åkt skidor varje vinter. 
När man gillar att åka skidor behöver 
man också ha ett skidspår. Först får man 
vänta på att det ska bli tillräckligt myc-
ket snö för att göra ett skidspår. Varje 
gång det snöar under november och de-
cember hoppas man att snön ska ligga 
kvar. 
Så blir det sällan. Nej det brukar bli ja-
nuari innan det kommit tillräckligt med 
snö. Då blir det till att spänna på sig de 
gamla träskidorna, Splitkein Favorit 
med kabelbindningar, som jag haft se-
dan jag var i tioårsåldern. Men jag har 
inte längre några gammaldags skidpjäx-
or, så jag använder ett par gamla gum-
mistövlar. Sedan är det bara att ge sig ut 
och spåra, sakta och med bestämda steg 
tar jag mig fram genom byn. Det blir en 
hel del slingor för att få ett någorlunda 
långt spår. När jag gått hela vägen runt 
är jag ganska svettig och känner mig 
nöjd med årets spår. Spåret är drygt 3 
kilometer. Ja, sedan är det bara att vänta 
till nästa dag då spåret hunnit stadga sig, 

då kan jag ta mina rätta skidor och åka 
ett par, tre varv. 
Men säg den glädje som varar, som det 
heter i det gamla uttrycket. Nu har det 
kommit så mycket nysnö att jag måste 
spåra igen. OK, på med gummistövlarna 
och trä-skidorna och spåra igen. Kanske 
åker jag ett varv sedan. 
En annan dag har det blåst så att spåret 
har drivit igen och då måste jag spåra 
igen. Samma procedur, på med gummi-
stövlarna och träskidorna och spåra 
igen. Det här kan upprepa sig ganska 
många gånger under en vinter, åtmin-
stone känns det så. Gunvor Sundin, 
Söat, har också hjälpt till att spåra 
ibland.
Den här vintern har varit lika som tidi-
gare vintrar, förutom att jag nu fått vår 
nye granne Lasse att ”köra ihop” spåret 
med skoter, så nu blir det fastare spår 
och bättre stavfäste.
Men i övrigt är det bara att ge sig ut och 
åka, svischa fram över lägdor, trassla sig 
genom lite snårskog här och var, korsa 
några diken, inga branta backar, bara la-
gom ansträngande.
Förhoppningsvis varar skidsäsongen 
ända till april, med tanke på allt arbete 
som lagts ner på spåret.

Redaktören Oddbjörn i Ösjön ⛄
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Hällesjö-Håsjö församling     
På grund av Coronapandemin gäller att man får vara 
högst 8 besökare vid allmänna sammankomster, vilket 

gör att vi har fått lov att ställa om. Så här blir det: 
 31/1 11.00 Gudstjänst, Håsjö nya kyrka 
 7/2 11.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 
 14/2 11.00 Gudstjänst, Håsjö nya kyrka, OBS, ändrad tid! 
 28/2 11.00 Gudstjänst, Hällesjö kyrka 
 7/3 11.00 Gudstjänst, Håsjö nya kyrka 
  Men våra kyrkklockor kommer att kalla till gudstjänst, eftertanke och bön.

Norden Bio, Program
Norden Bio beslutade i november att hålla stängt från 23 november och resten av året 
på grund av ändringar i Ordningslagen, som säger att det får vara max 8 besökare vid 
allmänna sammankomster, det gäller även biografer. 
Biografen har dessutom fått besked om flera avbokningar av filmer från Nordisk film. 
När filmvisningen kommer igång beror på restriktionerna. Det är för lite att köra film 
med max 8 personer i biografen.

Se tiden an och håll tummarna, säger Margareta Hallenborg ⛄

Andra skidspår
Ja nu är det ”riktig” vinter, mycket snö och kallt. Jag har ringt runt och frågat hur det 
är med skidspår i byarna.
Albacken har spår. Man kan kontakta Li Olsson för att höra hur spåret är.
Sörbygden har ännu inget spår. Det har varit kall och mycket snö.
Hällesjö har spår uppe i Åsen. Gullik Nilsson kör upp så mycket vädret tillåter. Det 
finns 4 km och 7 km spår där. På Facebooksidan ”Hällesjö in our hearts” och på ”Häl-
lesjöappen” finns information om skidspåret.
Kälarne har spår på Norrbovägen och elljusspåret på Ånäset.

Fortsättning
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Surfar du på nätet? 
Frågan fick jag av en bekant häromdagen. 
- Va då, jag fattar ingenting.
- Jo men du måste surfa och använda nätet.
- Det enda nät jag använder är det jag lägger i sjön för att få fisk. Åsså hårnätet 

ibland.
Det hördes ett gapskratt i telefonen och jag var tvungen att hålla för örat för att inte få
hörselskada.
- Alla pratar om nätet och nätet och internet och surf och face-book och streama och 

on-line och yahoo och dejting-sajter och you to och handla på nätet och jag blir yr i 
huvudet av allting och jag känner mig jättedum som inte förstår någonting och som 
inte kan någonting som har med data att göra.  
Men jag har en dator och på den brukar jag läsa tidningen och sköta mina bankaffä-
rer. Dvs betala räkningar. Det är det enda som jag använder min dator till.  
Vad kan man göra mer med en dator menar du?

- Joo du kan gå in på google och söka.
- Vaddå gå in på och söka? Inne är jag mest hela dagarna och varför ska jag söka och 

vad ska jag söka?
- Ja men du kan söka till exempel,…. jaa du kan söka efter telefonnummer eller 

adresser till olika människor.
- Dom människor jag vill ha kontakt med har jag noterat namn, adress och telefon-

nummer på i min lilla fickalmanacka.
- Ja men då behöver du ju inte den. Du kan använda datorn. Åsså kan du skriva mail 

till dina bekanta.
- Jag ringer hellre.
- Du kan slå upp svåra ord för att lösa korsord.
- Jag har en gammal uppslagsbok och där står det precis allt.
- Du kan beställa hem varor, medicin, ja kläder och smink och nagellack och allt 

möjligt.
- Jag behöver då inga skönhetsmedel nu och förresten hur får jag hem dem?
- Du får ett sms på telefon och så kan du hämta det du har beställt på postens utläm-

ningsställe.
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- Dit kan jag inte gå nu när det är en pandemi på gång.
- Du kan ladda ner stickbeskrivningar.
- Det jag ska sticka det har jag mönster på redan. Jag använder samma mönster som 

jag har använt i fyrtio år. De blir aldrig omoderna.
- Men jag får lov att säga att jag tycker att du är gammalmodig.
- Tycker du? 
- Jaa, man måste hänga med. Lära sig nytt är aldrig fel. Du kanske kan gå en kurs 

med PRO och lära dig hantera dator och mobiltelefon.
- Det tror jag inte behövs.
- Du får inte stanna i utvecklingen.
- Jag tycker att jag utvecklas hela tiden. Jag blir tjockare och tjockare. Nää det går 

inte att lära gamla hundar sitta – eller? Nää du nån datanörd blir jag aldrig.
- Det går inte att prata med dig.
- Joo det går alldeles utmärkt. Nu måste jag sluta för jag väntar på Whats up från en 

vän och så ska jag streama programmet med Kalle Jularbo och så ska jag logga in 
på banken och paya mina bills och så ska jag messa mitt barnbarn och vgd och lol 
och skicka smileys, ta en skärmdump på det senaste fotot på instagram och innan 
jag går och lägger mig ska jag delita allt som hänt i dag.

Berit Källström ⛄

Andra skidspår forts
Håsjö, där brukar man se till att det finns spår till sportlovet. 
Fugelsta har inget spår i år.
Västanede-Svedje-Ede, Österövsjö, har inte fått kontakt med någon som vet.
Kan det vara så att spåren inte hinner köras upp, med tanke på all snö som kommit.

Redaktören ⛄

Det ligger hundbajs

längs gångbanor och vägar i Kälarne och det ser inte så trevligt ut. 

Snälla hundägare, när ni rastar era hundar, plocka upp bajset och lägg påsen 

i de speciella lådor som finns utplacerade på byn.  Redaktören ⛄

📌
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Lite info om Kälarnetanken.
Vi som driver detta projekt är styrelsen för Kälarnebygdens ekonomiska förening 
samt några andra eldsjälar, Ni ser deras namn nedan, de gör ett fantastiskt jobb där 
alla bidrar i olika delar.
Nu till lite info om den stundande Kälarnetanken. Tankstationen är upphandlad och 
leveransen kommer att ske från MPP AB och i stationen finns 4 tankar, med en 10 m3 
tank för bensin, en 20 m3 tank för diesel, en 10 m3 tank för etanol eller HVO samt en 
5 m3 tank för AdBlue-tillsats. Det kommer att blir en dubbelsidig pump med en kort-
automat. Vidare kommer spillplattor att installeras där man tankar, som samlar upp 
regnvatten från stationen och som sedan leds till en oljeavskiljare.
Vi har även lyckats lösa markfrågan. Vi kommer att få köpa två tomter av kommunen, 
dessa två tomter är belägna på samma sida och norr om den befintliga macken i Kä-
larne, se bifogad detaljplan.
Vidare har tillståndsprocessen satts igång, innehållande tillstånd för miljöfarlig vara, 
tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt bygglov. Vi har också tecknat ett ar-
rendeavtal med Skelleftebränslen för leverans av drivmedel. I våra samtal med olika 
bränsleleverantörer har Skelleftebränslen framstått som den bästa leverantören med 
ett bra serviceavtal och en hygglig arrendeersättning.
Det står lite skog på den mark vi har köpt och SCA kommer att avverka den skogen i 
vår och sedan kan markarbetena påbörjas, förhoppningsvis i maj. Nästa steg är in-
dragning av el, installation av spillplattor och oljeavskiljare samt till sist leverans av 
tankstationen och asfaltering. Vi har en förhoppning att vara klara under juli om allt 
enligt ovan löper på planenligt, dvs att vi har alla tillstånd klara, att vi fått el indraget 
samt att markjobben förlöpt enligt plan.
Ekonomin för hela projektet ser än så länge ut att hålla, vi har fått ett stort stöd bevil-
jat från regionen men vi måste finansiera ett skapligt belopp själva och vi är ingen rik 
förening, det finns vissa osäkerheter där markjobbets kostnad är den största osäkerhe-
ten så jag uppmanar alla som vill och kan bidra ekonomiskt till detta projekt och som 
tack för det får Ni ert namn eller ert företags namn på en skylt vid tanken, alla bidrag 
är välkomna, det är "tanken" som räknas!
Vi har redan börjat få in en del i bidrag från privata och företag och det tackar vi för 
men mer pengar behövs!
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Vi kommer även ringa upp alla företag och föreningar i denna kommundel nu under 
januari/februari för att be om bidrag till Kälarnetanken. 

Projektgruppen för Kälarnetanken är Iza Fagerberg, Tove Larsson, Loulou Westlund, 
Tord Fagerberg, Jojje Andersson, Georg Sjöstrand, Sven-åke Draxten, Jonathan Eriks-
son och Michael Löfgren.

Michael Löfgren ⛄
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☞ ☞ ☞ Stöd bygdens tidning, bli sponsor!
Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt, men vi har 
kostnader för tryckning. För att hjälpa till kan vem som helst sponsra ett nummer 
av tidningen och få sitt namn eller företagets namn på första sidan som sponsor av 
tidningen. Kostnaden för att bli sponsor är 1500 kronor.
Hjälp bygden och hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt!
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com
Michael Löfgren
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. 

Enskild Familj Förening Företag  
Insats (engångs-) 50 kr 100 kr 100 kr 500 kr

Årlig medlemsavgift 100 kr 150 kr 100 kr 200 kr

Annonspriser KälarneNytt:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr

Se tidningsbilder i färg och läs KälarneNytt på kalarnenytt.se
Nästa nummer av KälarneNytt, nr 1-21 manusstopp 15/1, utkommer ca 25/1.
Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com
Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 

Sponsring av Kälarnetanken.
Alla bidrag är välkomna, stora som små, ”Det är tanken som räknas”!! Alla de som 
ger ett bidrag kommer få sitt namn på en skylt vid drivmedelsstationen under en över-
skrift där det står ”Vi har stöttat byggandet av denna tankstation ekonomiskt.”
Swisha till 123 646 20 71 eller betala till bankgiro 5404-9606. Kom ihåg att skriva i 
meddelanderaden eller i Swish-meddelandet vem som skickat bidraget! 
Företagare som vill sponsra Kälarnetanken kan få bevis på insättningen från Kälarne-
bygdens ek förening. Kontakta kassören Iza Fagerberg, helst via sms 073-8446435, 
då hon arbetar i butik och inte kan svara dagtid.

mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com

