
Öppettider  

Måndag – torsdag 09:00 – 18:00 

Fredag 09.00 – 19.00 

Lördag 09:00 – 14:00 

Söndag 15:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

Ombyggnaden pågår FÖR FULLT av byte till nya miljöeffektiva frysar och kylar. 
  
För att under ombyggnaden kunna ge en GOD SERVICE, är det viktigt att vi kan hålla 
ÖPPET SOM VANLIGT. JUST NU ÄR DET LITE RÖRIGT, MEN FRÅGA OSS GÄRNA SÅ HJÄLPER VI TILL 
ATT HITTA DET DU SÖKER. 
 
Vi är tacksamma för att vi i Kallbygden kan bidra med att uppfylla nationella och europeiska klimatmål för 
en hållbar framtid, och att vi alla har möjlighet att utveckla butiken och ge en framtida god service med 
tillväxt i Kallbygden. 
 
 VARMT VÄLKOMMEN 
 önskar vi på 
 ICA nära KALL 

 

 

 

Kallbygdens Handel AB 

Kall Västgård 10 - SE 837 93 Järpen – Sverige 

Tel. 0647-41213 - Fax 0647-664330  

E-post: ica.kall@telia.com 

Bankgiro: 347-2974 - Org.nr: 556693-9046 

KALLENDARIUM – OKTOBER 2018 
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Viktig information från Redaktionen 

1.  Kalendern på hemsidan är nu en   

Google kalender 

Det ger flera fördelar. Dels kan fler hjälpa 

till att mata in aktiviteter och ändringar 

och dels blir kalendern lättare att skriva ut. 

(klicka bara på ”skriv ut”) 

Den som vill, kan också koppla kalendern 

till sin egen Google kalender om man så 

önskar. Hör av dig om du vill veta mer. 

2. Marknadsför ditt företag – Gratis 

Kallbygden.com har i snitt 25 besökare PER 

DAG, året runt. Vilken möjlighet för dig 

som företagare att ha en annons som visas 

för de 9000 besökarna med en länk till din 

egen hemsida/Facebooksida. 

Därför finns det nu ett fast annonsformat 

(300*167px) enligt de 2 exempel som 

redan visas på hemsidan. Vill DU synas, så 

berättar du bara hur du vill att din annons 

ska se ut, eller så gör du den själv. Som 

vanligt nås jag på 

redaktionen@kallbygden.info 

  

GRATTIS! 

Drottning Sophias styrelse har verkställt dragning i det årliga båtlotteriet där hela överskottet tillfaller 

föreningen. Lennart Forss har även detta år sålt slut på alla lotter för vilket vi tackar honom. 

De som vann i år var följande: 

1:a pris Båt + elmotor till John Larsson Åsan Mörsil 

2:a pris Presentkort kr 2.000 till Åre budbil 

2:e pris Presentkort kr 1.000 till Marius Björnes Huså 

 

Sundet den 30 september 2018 

Sören Monvall 

Ordförande 



Välkommen på Höstfesten!  

Länsförsäkringar Jämtland lyser upp höstmörkret med spännande evenemang runt om i länet. 

 

ELLEN SUNDBERG OCH NORTHERN INDIANS SPELAR KJELL HÖGLUND 

 

17 oktober - Klövsjö bygdegård | 18 oktober - Idrottsgården Kall | 19 oktober - Käloms bygdegård 

 

Länets kanske hetaste artist Ellen Sundberg uppträder tillsammans med hyllade duon Northern Indians från Piteå. 

Ett scenprogram med låtar från senaste skivan där hon tolkar en av Jämtlands riktigt stora musikprofiler - Kjell 

Höglund. 

 

Länsförsäkringar bjuder på fika, öppnar upp en tillfällig säkerhetsbutik med fina erbjudanden och finns till hands 

för dig som har frågor kring försäkring eller bank.  

 

Sista dag för anmälan är den 11 oktober. 

Läs mer och anmäl dig här: https://lansforsakringar.se/jamtland/hostfesten 

The House is Rockin’ – Kaxås Lördag 6/10 

Mer information hittar du på: http://www.kaxasbygden.se/empty_91.html 

  



  



 

FRÅN KALLS IF 

Nu har Cina tagit över stafettpinnen från Solveig, 

och kör den uppskattade cirkelträningen. 

Tisdagar och torsdagar 19:00 – 20:00 på skolan. 

Vi fortsätter också med Gå-Lunka-Löp på 

måndagar 18:00 – 19:00 på Mon 

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. 

 

 

 

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! 

 

PRESENTTIPS - JULKLAPPSTIPS? 

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

