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Vad händer?
Den här månaden har vi med lite
nytt som kan intressera. Kul att
återuppväcka den gamla traditionen
med skolans matsedel t.ex.
Tänk också att vår lilla förening Kalls
IF fyller 100 år! Det är ju rätt
fantastiskt. Det och lite mer läser du
om i detta nummer. Vad vill DU läsa?
Tanken är ju att du som bor i bygden
ska kunna ta del av vad som händer,
se vilka öppettider som gäller och få
ta del av annonser från bygdens
företagare. Det hela bygger ju därför
på att du som har något att förmedla,
skickar ditt material till
redaktionen@kallbygden.info
Men kom också ihåg att
KALLendarium finns tillgängligt för
besökare som vill ta del av vår
fantastiska bygd, så missa inte den
chansen till gratis marknadsföring.

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
Fredag
Lördag
Söndag

Ett Nytt år är här. Det innebär att du kan ha flera medlemsavgifter som ska
betalas. De flesta föreningarna som finns I Kallbygden hittar du på vår hemsida
kallbygden.com.
Skulle det vara så att någon kontaktinformation där är felaktig, så kan du gärna
be din förening att skicka korrekt information till oss.

ETT MEDDELANDE TILL KALLS IF’s MEDLEMMAR
Giron Sport lämnar 10% extra rabatt på alla era köp.
Hör av er till Per-Erik på 072 212 72 82 eller peo@gironsport.com för rabattkod.

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

Kommuncup skidor längd i Kall.
Första start klockan 11 lördag 2
februari. Kom gärna och heja på
våra kommande stjärnor eller hjälp
till som funktionär.
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Vi är glada över att ha med
matsedeln från skolan (och
Skogsbygården) här i
KALLdendariet. Till varje lunch
som barnen äter, serveras också
sallad, bröd och dryck som
tillbehör.
Visste nu förresten hur bra mat
som serveras era barn. Se bara
här:
50% av allt som serveras är
KRAV, ekologiskt, Fair Trade,
MSC.
Allt kött som serveras tex
kyckling, nöt och fläsk är
garanterat svenskt.
Allt är lagat från grunden
bortsett från blodpudding och
köttbullar + potatisbullar.

Skolans matsedel for februari
VECKA 6

4
5
6
7
8

VECKA 7

11
12
13

Kryddig långpannebiff med
tzatziki och kokt potatis
Kryddig långpannebiff med
tzatziki och kokt potatis
Renskav med potatismos och
lingonsylt
Panerad och stekt fisk med
remouladsås och kokt potatis
Currykryddad kycklinggryta med
ris

VECKA 8

Stuvade makaroner och stekt
korv
Kockarnas val
Köttfärsfrestelse med tacosmak

VECKA 9

14

Broccoligratäng med skinka och
kokt potatis
15
Pulled pork med vitlöksås och
klyftpotatis
(med reservation för ändringar)
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18

Korvstroganoff med ris

19

Spaghetti och köttfärssås

20

Kyckling wok med äggnudlar

21

Fisk Duglére med kokt potatis

22

Kockarnas val

25

Kycklingpytt

26
27
28

Solskensoppa
Pannbiff med gräddsås och kokt
potatis
Pasta med laxsås

1 mars

Kockarnas val
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Tävlingsdatum kommuncupen längdåkning:
Tävlingsdatum
20 januari
27 februari
12 mars
24 mars

Senast
anmäl

Plats

Anmälan till

Telefon

Kall
Klassisk stil
Mörsil
Klassisk stil
Järpen
Fristil
Duved
Fri stil

Per-Erik Olsen
info@kallsif.se
Fredrik Sätter
fredrik.satter@svenskakyrkan.se
Birgitta Bystrand
gittan78@hotmail.com
Erika Engström
erika.x.engstrom@jgy.se

072 212 72 82

Reservdatum
2 februari

072 714 61 71

13 mars.

070 359 18 72

17 mars.

070 645 00 80

31 mars

Bo på Framsidan av Åreskutan i ett totalrenoverat hus i gammal stil, med
äventyret runt stugknuten.
Endast c:a 15 min till Åre Björnen, med tillgång till hela Åre’s lifsystem..
Stugan har plats för fyra personer, och är på 60 M2.
För närmare information och bokningar v.g. kontakta :
Peter Mellquist, Grundsviken 410, 837 94 Järpen
Mobil +46(0)70 342 35 00
Email peter@aress.se
VÄLKOMMEN
TILL KALLGÅRDEN

Vi har öppet alla dagar kl. 11-17.
Middag fredagar och lördagar från kl. 18.
Ring eller maila oss om du önskar besöka oss övriga tider.
Följ oss gärna på Facebook för aktuell information
Tel: 0647-412 00
Mail: info@hotelkallgarden.com
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Kalls IF 100 ar!
Tänka sig, vår lilla förening fyller 100 år i år. Skulle vara skoj att göra en tidsresa och se hur allt såg ut vid bildandet…
Men, vi får stanna i nuet. Med detta informationsblad vill vi uppmana alla medlemmar att förnya medlemsavgiften
för 2019, och för de som nyttjar skidspåren, även att betala spåravgiften för Kalls Längdcenter. Du hittar alla
uppgifter längre ner på sidan.
Vi inbjuder också till Årsmöte på Kallgården 2 mars klockan 18.00. I samband med mötet serveras en
tre-rätters middag, för att fira att vi överlevt som förening i ett helt sekel.
Anmälan är obligatorisk för de som vill äta, och vi tar ut en anmälningsavgift på 50 kr/person. Middagen ingår.
Anmälan senast 23 februari klockan 18.00. Anmälan görs genom att betala anmälningsavgiften via Swish eller BG
(se nedan). Glöm inte skriva namn på vem som kommer. Har du speciella önskemål ang maten, så kontaktar du
Kallgården direkt på 0647-412 00. Vi förutsätter att din medlemsavgift är betald innan årsmötet.

Avgifter för 2019

Alla avgifter kan betalas till (glöm inte ange
vem som betalar och framförallt till vad!):

Medlemsavgift Kalls IF
100:-/familj m barn under 15 år, 50:-/övriga

BG: 819-8582 eller
Swish: 123 589 69 56

Kalls Längdcenter (skidspåren)
125:-/familj, 100:-/enskild, 200:-/sportstuga, 300:-/företag
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