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NYTT ÅR – NYTT UTSEENDE
Gott Nytt 2019
Vi kämpar på med vårt digitala
nyhetsbrev som går ut via mail till
alla som prenumererat på bladet,
och via hemsidan Kallbygden.com.
Gratis för alla så klart!
Oftast kommer KALLendarium ut
kring månadsskiftet, men pga
helgerna så kommer det denna
månad ut en vecka senare.
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

Ett meddelande från Kallbadet:
Badgympan börjar torsdagen den
10/1 kl 19.30 och lördagen den 12/1
kl 9.00
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NYTT FRÅN KALLS IF
Du ser spåren på
hemsidan:
http://kallbygden.info/wor
dpress/skidspar/
Samma system finns även i
Järpen, Vålådalen,
Trillevallen, Edsåsdalen och
Ottsjö. Alla de övriga
spåren hittar du på
http://www.längdspår.se/
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.

Cina kör vidare med den
uppskattade
cirkelträningen. Tisdagar
och torsdagar 19:00 –
20:00 på skolan

VÄLKOMMEN TILL KALLGÅRDEN

Vi har öppet för lunch alla dagar mellan kl 12 – 14.
Middagar serveras fredagar och lördagar från kl 17.
Ring eller maila oss om du önskar besöka oss övriga tider.
Följ oss gärna på Facebook för aktuell information
Anne.wikstrom@hotelkallgarden.com
070-679 64 39
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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

NYTT FRÅN ÅRE KOMMUN
TVÄTTSTUGAN
MON(SKB BYALAG)
Bittan Alexandersson 070217 53 32, sköter
bokningar och tar emot
betalning
Tvättstugeabonnent: 200
kr/år
Tvätt-kostnad:
25,-/tvätt, torktumling för
abonnent,
50,-/tvätt, torktumling ej
abonnent

Från och med 1 januari 2019 kommer våra
återvinningscentraler endast att ta emot genomskinliga
säckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall
och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.
Våra återvinningscentraler är välbesökta platser och varje
vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall
levereras i färgade säckar vilket ställer till problem.
Merparten av avfallet är rätt sorterat men tyvärr händer det
att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, färgburkar och
oljefilter där det inte hör hemma.
Därför ska det avfall som lämnas vara packat i genomskinliga
sopsäckar. Det ger personalen möjlighet att se vad som finns
i säckarna vilket gör att vi kan förebygga att avfall hamnar
fel.
Du som besöker oss och har lagt ditt avfall i färgade säckar
får från och med 1 januari öppna säcken och sortera på
plats.
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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.in
fo
Redan idag! MVH /Per-Erik

KALLendarium januari 2019

Kraft & Elinstallationer, Service

Vi Önskar alla en God Fortsättning
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
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