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I Kälarne finns paradiset. Ja, om man gillar in-
redning, färg och form så är det rena himmelri-
ket att komma in i Flatmo textil och present-
affär – man vill inte gå därifrån…

Det är ett blått hus ganska så mitt i samhället,
det ser vanligt ut och inte alls särskilt stort, men
när man kommer in i lokalerna så öppnar sig
en värld där man går och går och rummen blir
bara större och större…

Erja och Inge Flatmo flyttade upp till Kälarne
1979 från Alvesta i Småland för att Inge fått
jobb som arbetsledare på Samhall där, men även
för att komma närmare sina respektive föräld-
rar, Erjas i Sundsvall och Inges i Norge.

När samhall verksamheten upphörde i loka-
lerna, tog Inge över och drev tapetserings-
verkstad och sydde upp bla husvagnsinred-
ningar.
Hans verksamhet växte och numer så har han
större lokaler en liten bit bort och gör båtin-
redningar som mestadels går till Stockholm och
de större båttillvekarföretagen.

Erja som har fått sömnadsintresset genom gene-
rna i princip, hennes mamma var sömmerska,
fick så för fem år sen börja utveckla sin verk-

En Färg och Formupplevelse –
själagodis!

samhet och började fylla lokalerna med tyger,
sytillbehör, Sängkläder, lampor och present-
artiklar.

Hennes motto är ”kvalitet till bra pris” och hon
har verkligen ett stort urval av noga utvalda ty-
ger från hela södra europa, i hennes hyllor sam-
sas tygrullar från Tyskland, Belgien, Frankrike,
Italien och Spanien.

Hon chansade och tog hem spanskt exklusivt
sänglinne, lite försiktigt så där men det bara
rasslade till i hyllorna och det var slut, så efter-
frågan på vackert sänglinne är lika stort i Käl-
arne som i Stockholm och det är talande i sig.
Det kommer busslaster med köpglada till Erjas
butik, hon har en anställd som heter Bibbi och
döttrarna Theresa och Diana hoppar in och
hjälper till när det behövs.
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Förutom tyger och sybehör så finns ALLT! Det
känns så när man strosar omkring och njuter
av alla färgupplevelser och den ordning som allt
ligger i – man får en stark känsla av att åka hem
och göra en stor brännhög där det gamla ska
försvinna för att sen ta en stor släpvagn med sig
och åka tillbaka till Kälane.

Förutom klassiska svenska tyger i Carl Larsson-
stil, som Hägg och Strandserien så finns här
presenter till den mest kräsne  – Laurel Burch,
Danskt smide, Marks Pellevävare och Nääs-
gränsgård – och mycket mer.
Och jag som är ett julfreak – som sprang runt i
stora Edinburgh för att hitta affären som sålde
julgrejor året om – jag hittar i Kälarne min all-
deles egen lilla julvrå – i Augusti

Karin, en av de boende som brukar slinka in
till Erja lite då och nu, köpte den här gången
ett gosedjur som slogs in till present. Hon gillar
att handla hos Erja för man hittar alltid något
fint och det är alltid lika spännande att se vil-
ken sorts inslagning det blir, för det är olika.

När jag frågar Erja om vad som är bäst med att
ha sin affär just i Kälarne och vilka planer hon
har för framtiden så tycker hon att det är bra
fart på affärerna trots läget, det har kommit 7-
8 bussar från Ånge och Östersund hittills i år
och det verkar öka. Hon hoppas att hennes verk-
samhet ska tillföra bygden lite hopp och tro och
ökat kundflöde och på så sätt öka företagsam-
heten.

Hon har planer för affären, mer heminredning
och kanske att yngsta dotter Diana hittar ut-
rymme för att utveckla och sälja in sin egen stil
– till en yngre kundkrets kanske.
Med sådana lokaler och sådan entrepenörsanda
känns allt möjligt. Och jag kommer att vall-
färda hit fler gånger – ska bara hem och börja
bygga på min brännhög…

/Kerstin Cahling Hansson


