
KALLENDARIUM –SEPTEMBER 2018 
 

 

DAG AKTIVITET TID DAG AKTIVITET TID 

1 Vattengympa 9:00 – 10:00 16 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 

2 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 17 Gå-lunka-löp 19:00 – 20:00 

3 Gå-lunka-löp 19:00 – 20:00 18 Cirkelträning 19:00 – 20:00 

4 Cirkelträning 19:00 – 20:00 19 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 

5 Kallbadet öppet 
Prova på körsång (se annons) 

19:00 – 21:00 
19:00 – 21:00 

20 Vattengympa 19:30 – 20:30 

6   21   

7   22 Vattengympa 9:00 – 10:00 

8 Vattengympa 9:00 – 10:00 23 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 

9 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 24 Gå-lunka-löp 19:00 – 20:00 

10 Gå-lunka-löp 19:00 – 20:00 25 Cirkelträning 19:00 – 20:00 

11 Cirkelträning 19:00 – 20:00 26 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 

12 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 27 Torsdagsträff Skogsbygården 
Vattengympa 

11:00 – 12:30 
19:30 – 20:30 

13 Torsdagsträff Skogsbygården 11:00 – 12:30 28   

14   29 Vattengympa 
Säsongsavslutning/skördefest 
Kolåsen 

9:00 – 10:00 

15 Vattengympa 9:00 – 10:00 30 Kallbadet öppet 19:00 – 21:00 

   31 Gå-lunka-löp 19:00 – 20:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Öppettider  

Måndag – torsdag 09:00 – 18:00 

Fredag 09.00 – 19.00 

Lördag 09:00 – 14:00 

Söndag 15:00 – 18:00 

Extra Val-öppet 9/9  15:00 – 20:00  

 

 

 

 

Nu närmar sig ombyggnaden för byte till nya miljöeffektiva frysar och kylar. 
Vi är tacksamma för att vi i Kallbygden kan bidra med att uppfylla nationella och europeiska 
klimatmål 
för en hållbar framtid. 
För att kunna ge en god service under denna tid, är det viktigt att vi kan hålla öppet som vanligt 
under ombyggnaden.  
Det blir säkert spännande tilltag och rörigt under ombyggnadstiden, men vi hoppas på ditt 
överseende och tackar på förhand för att du väljer att handla hos oss. 
 
Det är viktigt för oss att kunna utveckla butiken och ge en framtida god service och tillväxt i 
Kallbygden. 
 
VARMT VÄLKOMMEN  
 
önskar Anders med personal 



Bygallerian i Kall 
Öppet i september: 
lördagar kl 10–14 

och när öppetskylten är framme. 

Med vänliga 

hälsningar, 

Anne & Daniel 

Ring oss gärna om du önskar titta in någon annan tid 
Tel 070-679 64 39 
 

Varmt välkommen! 

anne@madeinkall.se        

/bygallerianikall/ 

 

  

Nu säljs gamla skolhemmet i Kall.  
Fantastisk tomt på ca 5500 kvm med panoramautsikt 
över Kallsjön och Åreskutan. 
Enklare byggnad (!) från 1934 med totalyta 840 kvm 
medföljer tomten. Kommunalt vatten och avlopp samt 
el. Tomten är som gjord för bostadsbyggande och 
ligger mitt i byn. 
Har man visioner och idéer samt enorm energi och 
skapelselust finns även den enkla byggnaden byggd i 
rejäl stomme att tillgå. Pris ej satt men det är inte 
förbjudet att ge bud. Huset kommer att säljas mha 
mäklare. Kontakta Dag på 070-471 89 90 

 

 

TUR MED DROTTNING SOPHIA? 

Sommaren är inte över för Drottningen. Hela 

september finns det möjlighet att boka turer 

alternativt åka med någon sent planerad. Holl koll 

på Facebook för mer info: 

https://www.facebook.com/msDrottningSophia/ 

 

FRÅN KALLS IF 

Nu har Cina tagit över stafettpinnen från Solveig, 

och dragit igång den uppskattade cirkelträningen. 

Tisdagar 19:00 – 20:00 på skolan. 

Vi fortsätter också med Gå-Lunka-Löp på 

måndagar 19:00 – 20:00 på Mon 

mailto:anne@madeinkall.se


 

 

 

Efterlysning 1 

Trots att KALLendariet nu kommit ut mer 

än ett år, så har jag inte lyckats få någon 

från Skogsbygården eller Kyrkan att bidra 

med information om vad som är på gång.  

Är det någon som läser detta och känner 

sig manad, eller vet vem som skulle kunna 

hjälpa till, snälla säg till. Det finns alltid fler 

som vill veta vad som händer i bygden. 

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 

 

 

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 

 

 

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! 

 

Efterlysning 2 

Sektion Kall-Badet behöver mer folk till 

styrelsen för att driva Kall-Badet vidare.  

Hör av dig till Britt tel 073-057 52 05 eller 

till Kari 070-220 18 78 snarast, dock senast 

vecka 43. 

PRESENTTIPS? 

Titta in på Harptjärnens Handarbeten och se om inte någon 
av alla de modeller som finns kan passa.  
https://www.facebook.com/harptjarnens/ 

mailto:redaktionen@kallbygden.info

