
KALLENDARIUM – NOVEMBER 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

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 

Öppettider  

Måndag – torsdag 09:00 – 18:00 

Fredag 09.00 – 19.00 

Lördag 09:00 – 14:00 

Söndag 15:00 – 18:00 

Helgöppet 

Alla helgons dag 

Lördag 3/11    15-18 

Trevlig helg önskar vi på ICA Nära Kall! 
 

Hälsningar från Redaktionen 

1.  Kalendern 

För att göra kalendern lite tydligare här i bladet och på papper, provar vi nu att dela upp den i veckovyer. På 

hemsidan ligger den fortfarande som en hel månad. På hemsidan kan du också få mer information om varje 

aktivitet genom att bara klicka på den aktivitet du är intresserad av. 

2. Marknadsför ditt företag – Gratis 

Ett tiotal företag har redan nappat på att lägga in sin information i företagsregistret och även med en banner på 

förstasidan. Har du inte redan gjort det för ditt företag, så passa på redan nu. Det ger dig en ny möjlighet att 

synas utan att det kostar dig mer än fem minuter av din tid. http://kallbygden.info/wordpress/foretagsregister/ 
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Vintern och Julen är snart här🤶 om ni vill 

beställa en varm mössa, en julklänning, en 

varm ulldress eller kanske vill ha tips på en bra 

julklapp så hör gärna av er och gärna ganska 

snart så jag hinner med det innan Julen 

Hälsningar Edde Design (kontaktuppgifter i 

företagsregistret) 

Kontaktuppgifter till Tur med Haflinger: 

http://kallbygden.info/wordpress/foretagsregister/ 

  

http://kallbygden.info/wordpress/foretagsregister/name/edde-design/
http://kallbygden.info/wordpress/foretagsregister/name/edde-design/


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/ 

 

  

OBS, Lördag 3 

november håller vi 

endast öppet 

mellan 15-18 

Med vänlig 

hälsning 

Bygallerian i Kall 

https://www.facebook.com/


 

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! 

 

 

 

 

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 

 

Nyheter från Kalls IF 
I vinter blir det lättare att ta reda på om Kalls skidspår är uppkörda. Genom en GPS-tracker på skotern görs 
en automatisk registrering. På vår hemsida kan man direkt se hur många timmar eller dagar det gått sedan 
spåret blev uppkört. Man kan redan nu se spåren på hemsidan: http://kallbygden.info/wordpress/skidspar/ 

Samma system kommer också att finnas i Järpen, Vålådalen, Trillevallen, Edsåsdalen och Ottsjö. Alla de 
övriga spåren hittar du på http://www.längdspår.se/ Vålådalen och Järpen har redan uppkörda spår om du 
vill se hur det ser ut. 

 

Cina har tagit över stafettpinnen från Solveig, och kör den uppskattade cirkelträningen. Tisdagar och torsdagar 

19:00 – 20:00 på skolan. 

Gå-lunka-löp har körts varje måndag kväll ända fram till att den senaste snön kom. Om det blir mer barmark kan 

det bli några pass till, håll dig informerad på vår Facebooksida. Annars startar skidträningen så snart det finns 

åkbara spår. 
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