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Vad händer?
Mars månad är ju verkligen den
månad som präglas av årsmöten.
Inte mindre än 5 st annonseras här i
bladet.
I övrigt så är det en blandad kompott.
Hoppas nu också att vädrets makter
är snälla mot alla som får sitt sportlov
nu. Vi brukar ju ha tur där.
Saknar du något i bladet?
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
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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 mars
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Korvstroganoff med ris
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Gulaschsoppa
Italiensk fiskgratäng med kokt
potatis
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Raggmunk med keso och
lingonsylt
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Kålpudding med gräddsås, kokt
potatis och lingonsylt
(med reservation för ändringar)
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Blodpudding med keso och
lingonsylt
Pastapytt med honung och
vitlöksyoughurt
Fiskgryta med tomat och dill,
serveras med kokt potatis
Stuvade makaroner och stekt korv
Burgundisk köttgryta med ris
Fusili med pastasås på rökt
hönskött
Köttfärsfrestelse med tacosmak
Fransk pastagratäng med kyckling
Fiskgratäng till vardags med kokt
potatis
Ugnsstekt falukorv med
potatismos
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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

Valkommen till oppet mote - du som bor i Kallbygden!

Hotell Kallgården 14 mars 2019 kl 18.00
Agenda:
• Hur skall en ny Områdesstyrelse se ut?
• Öppen diskussion och medborgardialog.
• Varmt välkommen att diskutera lokal
demokrati!
Kallbygdens Intresseförening och Åre Kommun

3

KALLendarium mars 2019

Årsmoten
Kalls IF
Årsmöte på Kallgården 2 mars klockan
18.00.

Drottning Sophia ekonomisk förening
Årsmöte 15 april 2019 kl 19.00
Församlingsgården Kall.
Alla nya och gamla medlemmar är hjärtligt
välkomna

Kalls Skytteförening
Årsmöte söndagen 24 mars kl 19.00 på
församlingsgården i Kall.

SKB-byalag
Årsmöte i SKB-Byalag söndag den 24:e
mars kl.18 på Träffpunkten, vid
Skogsbygården
Alla hjärtligt välkomna

Kalls Hembygdsförening
Årsmöte 18 mars klockan 18.00 i Kalls
Hembygdsgård. Kaffe med dopp.

Välkomna!
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Potatis från Kallrör till salu
Odlad utan konstgödsel
Gullöga och Sava 12 kr/kilo
Håkan Mattsson
070 55 25 227
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