KALLENDARIUM – MARS 2018
DATUM

AKTIVITET

TID

1

Torsdagsträff Skogsbygården

11:00 – 12:30

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

2

Musik med Anna (Skogsbygården)

10:30 – 11:30

3

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

4

Kallbygd. framtid (församlingsgården)

14:00 – 16:30

Kallbadet

19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

15:00 –19:00

Skidträning

18:30 – 19:30

Kaffeträffen

12:00 – 13:00

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

7

Kallbadet

19:00 – 21:00

8

Kyrkans timme

11:00 – 12:00

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

9

Musik med Anna (Skogsbygården)

10:30 – 11:30

10

Vattengympa Kallbadet
Sportlovsfika Kallrör

9:00 – 10:00
11:00 – 15:00

11

Sportlovsfika Kallrör

11:00 – 15:00

Kallbadet

19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

5 mån

6

12 mån

14:00 – 19:00
Skidträning

18:30 – 19:30

13

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

14

Kallbadet

19:00 – 21:00

15

Torsdagsträff Skogsbygården

11:00 – 12:30

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

16

Musik med Anna (Skogsbygården)

10:30 – 11:30

17

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

18

Årsmöte SKB Byalag (träffpunkten)

18:00 – 19:30

Kallbadet

19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

19 mån

14:00 – 19:00

20

Måndag – torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

9:00 – 18:00
09.00 - 19.00
09:00 – 14:00
15:00 – 18:00

Vi är auktoriserade Elinstallatörer. Vi
utför El-installationer, Rot &
Serviceuppdrag.Kraft, Gatubelysning,
Värme, Belysning, mm. Cylinda Vitvaror,
Elmaterial & armaturer mm. Elkontroll
av skicket på Eran el-anläggning.
Grävmaskiner, skylift, mark, bygg, smide
mm. Gör Rätt→Elrätt→Anlita oss!
Välkomna! Vi finns i Bonäshamn / Järpen
och nu även i Duved / Åre. 0647-400 08
/ alvservice.el@telia.com
10-11 mars har vi öppet!
Vi serverar lunch och dukar fram fika av
olika slag.
Hemkavlade wienerbröd, semlor,
biskvier, moussebakelser, klassiska
bakelser, tunnbrödstutar, kok-kaffe och
mycket annat gott.

Bykontor på Biblan

16:00 – 18:00

Kom på skoter, skidor eller med bil.
Varmt välkoma!

Skidträning

18:30 – 19:30

Ylva och gästisgänget.

Kaffeträffen

12:00 – 13:00

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

Kom på skoter, skidor eller
med bil.
Varmt välkomna
Ylva och gästisgänget.
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GLÖM INTE HEMSIDAN

21

Kallbadet

19:00 – 21:00

Det finns 2 ställen där du dagligen
kan ta del av nyheter i Kallbygden.
Facebooksidan såklart, men också
kallbygden.com, som är den nya
varianten av KALLendarium. Besök
oss ofta, och tipsa gärna om saker
du saknar!

22

Kyrkans timme

11:00 – 12:00

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

23

Musik med Anna (Skogsbygården)

10:30 – 11:30

24

Vattengympa Kallbadet

9:00 – 10:00

25

Årsmöte Kalls IF (Idan)

18:00 – 19:00

Kallbadet

19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

10:00 –12:00

26 mån

14:00 – 19:00

Så här fungerar elljusspåren!
1,5 och 2,5 km tänds med tryckknapp
på väggen vid värmestugan, Mon.
Belysningen på 5’an tänds genom att
skicka ett SMS till 072-513 78 15.
SMS’et ska innehålla texten 1234T110

Skidträning

18:30 – 19:30

27

Stickcafé HBG

18:00 – 19:00

28

Kallbadet

19:00 – 21:00

29

Torsdagsträff Skogsbygården

11:00 – 12:30

Vattengympa Kallbadet

19:30 – 20:30

Musik med Anna (Skogsbygården)

10:30 – 11:30

30
31

Beställ din bästa bild på
fotopapper eller canvas!
Naturen är ju så fantastisk den här årstiden.
Hos oss kan du föreviga din bild i önskad storlek
och på fotopapper eller canvas. Kika in till oss
för mer information. Våra öppettider för mars
är lördagar mellan 10:00 – 14:00

Välkomna!
Lite Kallprat!
Vi har riktig vinter i år precis som det ska vara. Ja, lite mycket
snö kanske, men kom ihåg hur vi hade det förra vintern och
en massa andra “vintrar!” Grått, regnigt, halkigt, isigt och
gröna gräsmattor. Hugaligen! Våra skidspår är ofta fint
preparerade!
Det händer så mycket positivt i vår vackra bygd! Flera unga
människor har flyttat hit! Några har byggt nytt, andra köper
hus och ska bo permanent hos oss! Tror att det är fullt i
Skogsbyns alla lägenheter? På Knatteboa finns det 25 barn i
olika åldrar! De ni! Så många har det aldrig varit. De blir snart
skolmogna och fyller på i vår fina skola! Varje måndagkväll
hörs en massa barnröster på Mon. De har skidträning då och

är 14-16 st. Jag brukar gå ut och lyssna på de pigga rösterna! De är Kalls framtid!
Det finns nya och nästan nya företag som har startats i vår bygd. Den senaste är Bygallerian, så fina ting som ortsborna gör! Inget
tingel, tangel bara genuina varor. Där är öppet på lördagarna eller efter överenskommelse ! I Sölfsved finns Kall Natur Kompani,
som gör nyttiga drycker, teer och annat som är bra för vår hälsa! I Kallrör har vi Fjällkonditoriet! Det var nyligen semmelfika och
en massa annat gott. Det var fantastiskt, fint och fullsatt! Har hört att det var 200 besökare. Cina i Kall har mycket att välja på,
nytt och gammalt. Hos Giron sport kan ni hitta det som behövs för längdskidåkningen. Det är härligt att åka på välvallade skidor!
Om ni tar i för mycket och får ont kan ni besöka Massage Praktiken.
I Back på Edhsgården bor killarna som kör massor av bilar av olika slag. Ofta far de förbi mitt hus, annars är de på sjöarna och
fräser omkring. Det är Västgårds som sköter banorna på sjöarna och plogar vägarna. Det är i garaget hos Erik, de servar de
snoffsiga bilarna.
I slutet av juli förändras hela bygden. Då kommer alla utställare och besökare och ska ha det gott på den fina platsen på
Västgårdslägdan! Med härlig utsikt mot vår Skuta. Det är Västgårds Game Fair som går av stapeln!!
En önskan är, att våra två tomma hotell skulle få några som tog tag och fann en bra
idè om hur de ska drivas! Vår bygd är stor som Blekinge, jag vet inte vad som
händer längre upp i kallbygden, men jag vill gärna veta!
På torsdagarna är det tillställningar på Skogsbygården så att det blir lite omväxling
för de som bor där. Övriga pensionärer är också välkomna. Så bra att vi kämpade
för att få ha den kvar, det är alltid full beläggning där. Det finns kaffeträff på
Församlingshemmet och Stickcafè på Hembygdsgården!
Vi har en ovärderlig ICA affär här, med personal som är värda allt beröm för trivsel
och god service. Allt upptänkligt finns att köpa! Var trogna alla Kallbor!
Egentligen har vi allt i bygden och behöver inte fara härifrån! Men om så blir fallet, går att åka buss till stan, om man inte vill köra
bil i snövädret! Kl. 7.40 från Kall till stan i 10 tiden. Hem kan man åka 12.20 eller 16.20. Det blev reklam för JLT!
Nästan hela Kallbygden har fiber så att vi kan hänga med på allt som händer i världen. Så till slut vill jag skriva att vi har en
otrolig, vänlig, rolig, mänsklig, medkännande, sportig, Präst: Ann-Charlott!
Säkert är det ännu mer positivt att påminna om, kanske är det någon annan som fyller på, eller så återkommer jag!
Ingrid Rönn, Mobo

Är du less på att valla
skidor?
Vallningsfria skidor finns i en
mängd utföranden, men de
flesta (och speciellt de med sk skins) kräver att man väljer en skida anpassad till sin vikt. Det
behöver man INTE med dom här skidorna. Så hela familjen kan faktiskt använda samma skidor,
oavsett vikt. Det är bara längden man själv kan välja. Vi har skidor i lager, men vi har också ett
par som du kan låna och prova.
Bakhalt? Jag har aldrig tidigare provat ett par skidor som överhuvudtaget inte släpper fästet. En
ovanlig känsla…
Med vänlig hälsning Per-Erik, Giron Sport

DITT BIDRAG RÄKNAS
Tack till er som bidragit med innehåll till detta blad. Tillsammans gör vi bladet till något alla vill ta del av. Små
anekdoter, påminnelser, bilder eller rena annonser. Allt är välkommet. Skicka in ditt material till
redaktionen@kallbygden.info Redan idag! MVH /Per-Erik

