
 
 
Följ arbetet i skolbespisningen på 
Instagram: 
https://www.instagram.com/kock
an_i/ 

Aktuell månadskalender hittar du som vanligt på 
www.kallbygden.com. 
Ser du några felaktigheter eller har något att lägga till, hör av 
dig till redaktionen@kallbygden.info 
 
Har din förening en ny ordförande, nytt konto eller ny 
medlemsavgift? Se då till att vi får den nya informationen för 
hemsidan. 
 
/redaktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
     
 
 

  KALLendarium 
KALLBYGDENS DIGITALA NYHETSBLAD JUNI 2019 

 
AKTUELL KALENDER – www.kallbygden com 

  

Glad Sommar! 
Glöm inte att 
skicka in ditt 
bidrag till Juli 
månads nummer! 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 

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,  
60,-/tvätt, torktumling ej abonnent 

https://www.instagram.com/kockan_i/
https://www.instagram.com/kockan_i/
http://www.kallbygden.com/
mailto:ica.kall@telia.com
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Boende i Huså! 
 

Vill du bo på Herrgård?  
En av herrgårdens flyglar går att hyra. 
Se vidare info via hemsidan 
http://lin.husaby.com/ Kontakt: 
Marianne Moverare 070-2811606 
 
Huså Byalag hyr ut en liten 
nyrenoverad lägenhet på Huså Skola, 
samt ett rum med två bäddar på 
bottenvåningen. Se vidare info via 
hemsidan http://lin.husaby.com/ 
Kontakt: Lena Gråberg 070-679 06 05 
 

 

Midsommarveckan i Huså! 
 
Huså herrgård har öppet i samband med Musikteatern på Huså herrgård 19, 20, 22, 23 juni 
kl19.00 Biljetter bokas via info@husaspelet.se. 
 
Herrgården, Mineral museet och Gruvmuséet har öppet 22-23 juni 11:00-16.00. Förtäring 
såsom fika, mat, glass finns att tillgå. Ansvarig Marianne Moverare 070-281 16 06. 
 
Herrgården, Mineral museet och Gruvmuséet har också öppet 29-30 juni 11.00-16.00. 
Förtäring såsom fika, mat, glass finns att tillgå. Ansvarig Lena Gråberg 070-679 06 05. I samband 
med Åre Extreme Challenge så finns det möjlighet att köpa grillade hamburgare. 
Kontakt gärna oss i styrelsen för ev bokningar eller behov av guidningar. 

http://lin.husaby.com/
http://lin.husaby.com/
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Åre Extreme Challenge 29 juni.  
 
Även i år sker växlingen vid Herrgården. En folkfest 
för alla där vi kan se löparna komma ner från fjället 
längs Huså ån ner till Herrgården sedan vidare till Åre 
via cykel. 
Åre Extreme Challenge är Nordens första och största 
multisporttävling. Varje sommar sedan 1997 tar sig 
deltagarna i ÅEC från starten nedanför Tännforsen - 
på älv, över berg och utefter stigar - till målet på Åre 
torg. Eventet lockar 2 000 deltagare samt support till 
nationalarenan för multisport -- Åre!  
 • 25 km paddling 
 • 17 km bergslöpning 
 • 30 km mountainbike 
Eliten, som tävlar om prispengar, avverkar banan på 
strax under fem timmar. Samma bana klarar 
merparten av ”weekend warriors” på sex till tio 
timmar.  Nytt 2019 är "Run N Bike" race.  Läs mer på 
https://www.areextremechallenge.se 

https://www.areextremechallenge.se/
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En efterlysning! 
Vi ska bygga ut stugan och gillar taktegel med patina. Därför vill vi gärna komplettera taket med gammalt tegel 

och är nu på jakt efter sådant. 

Så har du en gammal lada eller likande som står och förfaller, ska du byta tak eller helt enkelt har tegel liggandes 

så är vi intresserade. Enda kravet är att det ska vara tvåkupigt lertegel. Vi kommer självklart och hämtar och 

plockar ner det. Hör av dig till Matthias på 0703941671. 

Hälsningar Lina och Matthias i gamla affär´n i Kall 
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Snart börjar kryssningssommaren på Kallsjön! 

Den 20 juni kör vi första turerna och de är anpassade till föreställningarna De va mæ - 
vår historia  om Husåspelet på Huså Herrgård. 

Lämna bilen i Bonäshamn eller Kall och njut av en dag i historiens tecken. Njut av en god 
måltid ombord innan föreställningen börjar. 

Info om midsommarhelgen i Huså och bokning av biljett till föreställningen 
http://husaspelet.se/ 

Boka båtbiljett https://drottningsophia.se/turlista-2019/ 

Varmt välkommen ombord i sommar! 

Föreningen m/s Drottning Sophia  

För mer info: 070-679 64 39 eller anne@reservationcenter.se 

 

 

http://husaspelet.se/
https://drottningsophia.se/turlista-2019/
mailto:anne@reservationcenter.se

