KALLENDARIUM – MAJ 2018
I det här numret:
•
•
•
•
•
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Kalendern
Kalls IF
Årsmöten
Sysselsättning
Områdesstyrelsen
AKTIVITET

TID

Kallbadet öppet
Kyrkans timme
Vattengympa Kallbadet
Musik m Anna Skogsbygård.
Älgsafarifika

19:00 – 21:00
11:00 – 12:00
19:30 – 20:30
10:00 – 11:00
19:00 – 22:00

Årsmöte Drottning Sophia
Kallbadet öppet

15:00 – 16:00
19:00 – 21:00

Biblioteket öppet

10:00 –12:00
14:00 – 19:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

Gå-lunka-löp
Stickcafé HBG
Kallbadet öppet
Kristi Himmelfärdsdag
Musik m Anna Skogsbygård.

DAG
16
17
18

AKTIVITET
Kallbadet öppet
Kyrkans timme
Musik m Anna Skogsbygård.

TID
19:00 – 21:00
11:00 – 12:00
10:00 – 11:00

20
21

Kallbadet öppet
Biblioteket öppet

22

Gå-lunka-löp
Stickcafé HBG

19:00 – 21:00
10:00 –12:00
14:00 – 19:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00

19

13

Kallbadet öppet

19:00 – 21:00

28

14

Biblioteket öppet

29

Gå-lunka-löp
Kaffeträffen
Stickcafé HBG

15

Gå-lunka-löp
Kaffeträffen
Stickcafé HBG

10:00 –12:00
14:00 – 19:00
19:00 – 20:00
12:00 – 13:00
18:00 – 19:00

19:00 – 21:00
11:00 – 12:30
10:00 – 11:00
11:00 – 15:00
11:00 – 15:00
19:00 – 21:00
10:00 –12:00
14:00 – 19:00
19:00 – 20:00
12:00 – 13:00
18:00 – 19:00

30

Kallbadet öppet

19:00 – 21:00

31

Kyrkans timme

11:00 – 12:00

10:00 – 11:00

23
24
25
26
27

Kallbadet öppet
Torsdagsträff Skogsbygården
Musik m Anna Skogsbygård.
Tårtbuffe Kallrör
Tårtbuffe Kallrör
Kallbadet öppet
Biblioteket öppet

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

Öppettider
Måndag – torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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

Helgöppet:
10/5 Kristi himmelsfärdsdag 15-18

St Olavsloppet 2018

Gå-lunka-löp

Även i år kommer Kalls IF att ställa upp med
ett lag i St Olavsloppet som går mellan
Trondheim-Östersund 27-30 juni. Vi hoppas
att så många som möjligt har lust att vara
med och springa en delsträcka. Alla kan
vara med, det finns sträckor från 2 km till
dryga milen att välja på. Mer info hittar du
på vår hemsida eller FB.

Nu drar vi igång ett gemensamt
motionspass för alla som vill vara med. Ta
dig fram i eget tempo eller hitta någon
som håller samma fart.
Vi träffas för första passet vid
Idrottsgården 7 maj klockan 19.00.
/Kalls IF

Bygallerian i Kall
Öppet i maj:
fredagar kl 16-18
lördagar kl 10–14
och när öppetskylten är framme.
Ring oss gärna om du önskar titta in någon annan tid
Tel 070-679 64 39

Med vänliga
hälsningar,

Anne & Daniel
anne@madeinkall.se
/bygallerianikall/

Varmt välkommen!

M/S Drottning Sophia Ek förening kallar
härmed till ordinarie stämma.
•
•

Tid: Söndagen 6 maj kl 15.00
Plats: Kalls församlingsgård.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna.

GLÖM INTE HEMSIDAN
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!

Huså Bruks historia
Vill du lära dig mer om Husås spännande historia och kanske rent av är intresserad av att jobba som guide?
För den som vill veta mer om vår lokala historia anordnar vi några utbildningstillfällen om området..
Du behöver inte bli guide för det, du kanske bara är intresserad av vår lokala historia.
•
•

Preliminär tid: juni
Plats: Huså herrgård

Anmäl ditt intresse till are@sv.se eller Marianne Moverare 070-2811606

ServiceElektriker OH Älvservice
Vi behöver förstärka vår organisation, med en självgående elektriker.
OH Älvservice är ett företag med säte i Bonäshamn / Järpen
Vi har verksamhet inom Bygg, Mek, Betong, Smide & El.
Är idag ca 20 anställda. Se våran hemsida. www.alvservice.se.
Som serviceelektriker så har vi de flesta uppdragen inom Åre kommun, men även utanför kommunen ibland.
Uppdragen är av blandad karriär, allt från små uppdrag i lägenhet- till nybyggen och kraftanläggningar,
gatubelysning, kabelförläggning, felsökning mm
Som service elektriker så har du daglig kontakt med kunderna, våra olika leverantörer och andra hantverkare ute på
fältet.
Du arbetar ibland självständigt, eller i par, arbetsuppgifterna innefattar felsökning, förebyggande arbete, service och
installationer, samt förslag till kunderna på olika lösningar.
Vi säljer gärna in kompletta lösningar.
Du har
-

Minst en gymnasie utbildning, inriktning elinstallationer.
Minst 5 års erfarenhet inom yrket.
Van att arbeta självständigt, bred kompetens och gillar kundkontakter.
B körkort, talar och skriver Svenska & gärna Engelska.

Personliga egenskaper är viktiga för oss, då personalen är företagets viktigaste verktyg, för att fortsätta nå framgång
genom kvalite och nöjda kunder.
Vi erbjuder en tillsvidare anställning, med 3 – månaders provanställning, hos ett företag med högt i tak, trivsamma
medarbetare och lättsamma chefer.
Visar du dom rätta egenskaperna, passar in hos oss, så får du en roll med frihet och ansvar, egen servicebil.
Kurser och kompetenshöjande utbildningar .

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan, ansökan får du gärna maila oss senast 2018-04-06 (OBS! förlängt),
Till alvservice.el@telia.com, frågor om tjänsten besvaras av Bengt Edfalk. 0647-400 08

Kalls Områdesstyrelse i fara igen! (Inlägg från Sören Monvall)
Åre vill före valet bestämma hur den politiska organisationen skall se ut efter höstens val och vad den skall få kosta.
De flesta partier har representerats i översynsgruppen. De har lagt fram förslag som är ute på remiss och skall
beslutas om av Kf 28 juni. Dagens politiker och chefstjänstemännen säger sig sakna tillräcklig kontakt med sina
uppdragsgivare och vill skapa en bygdeutvecklingsberedning (OJ 25 bokstäver!) som ska träffa de sex
kommundelarna en gång per år. Det vore bättre att låta ett sådant beslut anstå tills nya politiker kommer in efter
valet. Det är inte fråga om att fördjupa demokratin och skapa fler områdesstyrelser.
Nej, man vill lägga ner Kalls områdesstyrelse och höja politikernas ersättningar.
Några djupare argument för det ena eller andra förslaget lämnas inte utan det verkar vara så att det är ett allmänt
tyckande utan reell substans. När det gäller kostnaderna så vill man mäta sig med en riksdagslön och öka K-och Orådens ersättningar med 30 % och höja taket för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda ska inte behöva betala för
att företräda oss utan de ska självklart göra lägst ett nollresultat i sitt samhällsengagemang. Däremot bör de som
avlönas för hel eller full tjänst inte kunna tillskansa sig ytterligare ersättningar genom att sitta med i en massa andra
bolag och styrelser. Får dom ersättning från annat håll skall deras ersättning från Åre kommun minskas med
motsvarande belopp. Detta skall även gälla tjänstemän. De är anställda och avlönade för 100 % tjänstgöring. Anser
arbetsgivaren att det är OK att de under arbetstid sitter med i andra bolag/organisationer och får betalt av den
organisationen skall kommunens del minskas med motsvarande belopp. Görs inte detta finns det risk för
vänskapskorruption. De senaste veckorna har allt för tydligt lärt oss hur det då kan gå. I tider när partierna får allt
färre medlemmar och engagemanget förändras borde Åres politiker ta till vara på det lokala engagemang som Kalls
områdesstyrelse är ett mycket gott bevis på och kolla om andra delar av kommunen skulle vilja gå samma väg. Det
vore att öka det demokratiska inslaget och decentralisera beslutsfattandet och ansvaret.

Mä råkes
Sören Monvall

Sommarens KALLendarium – Game Fair mässtidning
Preliminärt så är stoppdatum för material till sommarens tidning 31 maj. Mer information om vad som kan tas med i
denna tidning presenteras separat inom kort.

Tvättstugan Mon (SKB Byalag)
Bittan Alexandersson 070-217 53 32, sköter bokningar och tar emot betalning
Tvättstugeabonnent: 200 kr/år
Tvätt-kostnad:
25,-/tvätt, torktumling för abonnent,
50,-/tvätt, torktumling ej abonnent

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

