KALLENDARIUM – DECEMBER 2018

Öppettider
Måndag – torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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

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

Helgöppet enligt nedan. Annars ordinarie tider
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi på ICA Nära Kall

Helg öppet
Söndag 9 december – extraöppet 12 – 18
Julmarknad på Kalls Hembygdsgård kl. 12 - 15
Lördag 22/12: 09.00-18.00 (Nära Jul på

Söndag 23/12: 09.00-18.00

ICA Nära Kall. 10-års jubileum och invigning
av nya frys och kyl systemet! Se utskick under v.51.)

Julafton 24/12: 09.00-14.00
Annandagen 26/12: 14.00-18.00
Nyårsdagen 1/1: 14.00-18.00

Juldagen 25/12: 14.00-18.00
Nyårsafton 31/12: 09.00-14.00

Trettondagshelgen
Trettondagsafton 5/1: 09.00-14.00

Trettondagen 6/1: 15.00-18.00

Passa på! Föräldrarådet säljer egenodlad “Skol-potatis” på Julmarknaden den 9:e på
Hembygdsgården. Intäkterna går till skolans elever och används till utflykter och skolresor.
15 kr/kg

POTATIS FRÅN KALLRÖR TILL SALU
ODLAD UTAN KONSTGÖDSEL
GULLÖGA OCH SAVA 12 KR/KILO
HÅKAN MATTSSON
070 55 25 227

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/

Hörde du kören?
Tillhör du alla de som passade på att besöka kyrkan under det festliga firandet, så fick du höra fantastisk
körsång. Var du inte där, så håll tillgodo med denna fina bild från repetitionerna 😊

Fiskriket Kall (personliga funderingar från Sören Monvall)
Kall ser ut att bli en stor spelare när det gäller sjömat i och med att fiskodlingen kommer igång. Jag deltog i ett
webbinarie den 27 nov anordnat av Landsbygdsnätverket . Där talade forskaren Friederike Ziegler om vilken
sjömat vi ska äta i framtiden. För att delta i dessa kan du sitta var som helst bara du ha internetuppkoppling.
Landsbygdsnätverket har en egen Youtubekanal där de lägger ut webbinarierna som hållits. Är du intresserad så
får du här två länkar som tar dig dit.
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landetlar.4.2b48f3ba1612975e25ca0960.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ9_FfTmszwEeeXVwNxbudu2BLlnED6f9
Det pågår också ett utvecklingsarbete i Drottning Sophias regi som ska svara på om vi kan använda henne som
spjutspets för fisketurism.
Sören Monvall
Ordf Drottning Sophia

Kraft & Elinstallationer, Service

Vi Önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt ÅR
Vi söker Personal inom Bygg / Betong /Mek samt ServiceElektriker.
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, kabel förläggning, 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
Till alvservice.el@telia.com, frågor om tjänsten besvaras av Bengt Edfalk. 0647-400 08

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.

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

