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Välkomna på

Mellandagspub
magasinet bonäshamn

fredag 27/12
kl 19.00
Vi kör MEDLEMSPUB i vanlig ordning!
Gamla och nya medlemmar välkomna!
150:- för familj på samma adress,
100:- för enskilda.
Swish 123 460 6612

Helgöppet
LÖRDAG 21 DEC

(Nära Jul på ICA Nära Kall - se utskick v51)

SÖNDAG 22 DEC
MÅNDAG 23 DEC
JULAFTON 24 DEC
JULDAGEN 25 DEC
ANNANDAGEN 26 DEC
NYÅRSAFTON 31 DEC
NYÅRSDAGEN 1 JAN.
TRETTONDAGSAFTON 5/1
TRETTONDAGEN 6 JAN.

9 - 18
9 – 18
9 – 19
9 – 14
14 – 18
14 – 18
9 – 14
14 – 18
15 – 18
15 – 18

Övriga dagar ordinarie öppettider.

Varmt välkommen
önskar
vi på ICA Nära Kall!

MÅNDAG - TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
Kontakt e-post: ica.kall@telia.com

9 - 18
9 - 19
9 - 14
15 - 18

Hej Kallbygden!
Här kommer lite information om vad som händer i Kallbygdens Intresseförening. Som de flesta vet har det funnits
vakanta platser i Intresseföreningens styrelse i flera år och
det har varit svårt för valberedning att hitta personer till styrelsen. Detta beroende på flera orsaker förstås, men en orsak
är svårigheter att hitta yngre som vill engagera sig i föreningsliv och bygdeutveckling, speciellt då de flesta redan har fullt
upp med familj och jobb.
Vid årsmötet på Kallgården i april visade det sig att det
saknades både ordförande och sekreterare. Det föreslogs att
en Interimsstyrelse skulle bildas och den fick då i uppgift att
hitta personer till de vakanta platserna samt att ”återuppliva”
Intresseföreningen till den välfungerande paraplyorganisation
för Byalagen och näringslivet i bygden som den tidigare varit
under många år.
Interimsstyrelsen jobbar nu med uppgiften att rekonstruera Intresseföreningen vilket innebär att vi ska se över stadgar, valberedning, ekonomi, olika avtal och ägande mm samt även mål
och syfte med Intresseföreningen. En stor bit är också informationsflödet dels till allmänheten men också mellan Intresseföreningen och Byalagen. Att nå ut med information till alla är inte
så enkelt trots alla sociala medier som finns idag. Av just den
anledningen försöker vi nu återinföra Kallendariumet i pappersform. Detta ”julnummer” blir en liten provutgåva och kan
vi bara finansiera tryckning mm framöver så hoppas vi kunna
fortsätta med några nummer per år. Men det är ju förstås beroende på er där ute i byarna att ni hjälper till och bidrar med
material i form av text och bild så att det finnas något att trycka.
Just nu och tills vidare består styrelsen av ett presidium med
förste och andre ordförande, likaså två kassörer och två
sekreterare. Vidare består styrelsen av två ordinarie ledamöter
och en suppleant från varje byalag (6 st byalag). Efter årsmötet
har presidiet haft åtta egna möten och hela styrelsen har haft
fyra styrelsemöten varav två öppna för allmänheten. Vi har
planerat ganska täta styrelsemöten nu framöver vintern ända
fram tills årsmötet i slutet på mars för att jobba bl a med ovanstående frågor. Så här ser presidiet ut för närvarande:
1:e ordförande Christer Edsholm ch.ed@hotmail.com
2:e ordförande Hans-Olov Olsson alvservice.kontor@telia.com
1:e sekreterare Anders Wittenström anderswitten@gmail.com
2:e sekreterare Linda Forss linda@forsslivs.se
1:e kassör Egon Wikström egon.wikstrom@telia.com
2:e kassör Lottie Paulus info@lottiepaulus.com

På senaste styrelsemötet i Konäs bestämdes att ett nytt företagarregister för Kallbygden bör finnas så därför passar vi nu på
att påminna Byalagen om uppgiften de fick, att försöka lista alla
företag som finns i sin ”by” och ta med till nästa styrelsemöte
den 19 januari i Huså.
I början av året annonserade nuvarande politiska majoritet i Åre
Kommun om en ”pengapåse” som skulle delas ut i kommunens
bygder och som skulle användas till utveckling av näringslivet.
Kommunen utlyste då en tävling där man ville ha in förslag till
vad pengarna skulle användas till. Ett förslag att uppgradera
Kallbygdens Intresseförening till Kallbygdens Intresseföreningen 2.0 vann tävlingen. 300 000 kr finns nu för att användas till
att utveckla Intresseföreningen till en fungerande organisation
igen som bl a ska jobba vidare med bygdeutveckling och näringslivsfrågor tillsammans med Byalagen, föreningar och företag.
En stor utmaning är förstås att hitta personer som vill och kan
jobba med dessa utvecklingsfrågor i bygden och då speciellt
yngre som är intresserade och har tid. Det är viktigt för det är
ju de yngre som ska ”ta över” om man vill att bygden ska leva
vidare och utvecklas.
En annan viktig del i den framtida utvecklingen är Områdesstyrelsen i Kall, en politisk nämnd som hade ansvar för skola och
äldreomsorg och som lades ned av förra politiska majoriteten.
Nuvarande majoritet har dock beslutat återinföra Områdesstyrelsen i någon form och just nu har en politisk beredningsgrupp
bildats för att hitta former för en ny ”Områdesstyrelse” som då
kanske kommer att ha ett bredare ansvarsområde och fungera
som en länk mellan Kommunen och Intresseföreningen. Det
är en fråga som också kommer att lyftas på kommande styrelsemöten i Intresseföreningen framöver.
Hur som helst ser vi fram emot ett öppet och demokratiskt samarbete i Kallbygden där vi tillsammans hjälps åt att utveckla
bygden. Vi uppmanar personer som är intresserade av att hjälpa
till på något sätt eller brinner för någon speciell fråga eller ett
speciellt ämne, gammal som ung att höra av sig till någon av
oss i styrelsen. Vi behöver bli flera som hjälps åt att utveckla en
spännande framtid i Kallbygden!
God Jul och Gott Nytt År på er!

Kallbygdens Intresseförening 2.0
/presidiet genom Christer Edsholm

God Jul & Gott Nytt 2020
Önskar vi Er alla!

Vi öppnar vintersäsongen den 14 februari (öppet för grupper innan dess)
Samtliga måltider förbokas

kolasen.se
info@kolasen.se
0647 81017

M/S Drottning Sophia
Nu är säsongen 2019 över och hon ligger i sin vinterbädd.
Hur gick denna säsong? Jo vi är glada att kunna konstatera
att vi tack vare alla positiva människor i hennes närhet och
soliga omständigheter i övrigt så blir det ett positivt resultat.
Vi har startat resan med nya mål mot nya hamnar. De två workshops som vi hade i höstas där vi bjöd in alla Kallbor, enskilda
som företagare, har resulterat i att ångbåten åter fått upp ångan.
Ångtiden är över. Diesel fungerar men vi hoppas så småningom
ha vätgas i tankarna.
Hon vill och skall vara den sammanbindande och förenande
länken mellan alla människor, byar och verksmheter runt
KALLSJÖN och i KALLBYGDEN. Hon skall vara tillhandahållare av upplevelser och turer som bottnar i kulturarv och innovation och siktar mot hållbarhet och gott sjömannaskap.

Vi har tagit ett stort grepp i förnyelse av såväl fartyg som dess
hamnar. Vi väntar bara på de nödvändiga beslut om finansiering som krävs innan vi kan sätta igång med framtidsarbetet. Vi
har sökt bygdemedel men för att vi ska få ta del av annan möjlig
finansiering kan vi behöva växla upp och mobilisera privata
medel till 10 % av investeringarna. Då är du väl med?
Vi återkommer på nyåret och berättar mera om alla våra planer.

Vi önskar alla Kallbor och läsare av Kallendarium
En God Jul och Ett Gott Nytt År
Sören Monvall
Ordf M/S Drottning Sophia ek för

LUC A
MANIFESTATION 2019
Till förmån för alla Əlickors
rätt till ett värdigt liv

Kalls kyrka / 13 december / Klockan 19

KALLKÖREN DAGSMEJAN LUCIATÅG
under ledning av Elisabeth
Nygårdh Lundhag

sånggruppen från
Kvitsle

med skolbarn ur
Kyrkslättens skola

Fri entré, frivillig gåva till julinsamlingen 2019

Julmarknad

Kalls Hembygdsgård
SÖN 8 DEC • KL 12-15

Lite Kallprat
I skrivande stund har jag sett att det börjar lysa för advent i
fönstren, det är några dagar kvar, men vi alla längtar efter
ljuset. Lite snö hjälper också till att lätta upp. Har förstått att
det snart kommer mera. Sen blir det preparerade spår! Då är
det gott att leva! Det händer så mycket positivt i vår vackra
bygd!
Unga människor flyttar hit och ska bo permanent här! Det har
byggts hus och flera är på gång! Nya Kallbor har fötts och det
kommer flera! Så fantastiskt bra! På Knatteboa finns 26 barn i
olika åldrar. De ni! Så många har det aldrig varit.De blir snart
skolmogna och fyller på i vår fina skola. Det pratas om att barn
rör sig för lite i vårt land! Då har de inte hört talas om barnen
på Kyrkslättens skola i Kall. De är ute varje rast i ur och skur,
eller med en lärare i gympasalen! Ofta går de till Skolskogen.
De plockar lingon som sedan serveras i deras matsal. Greger, en
granne till skolan ser till att barnen får vara med om att sätta
och ta upp potatis som sedan får äta på lunchen! Kan det bli
bättre?
Det finns riktigt många företag i bygden. Bygallerian, centralt
i byn. Där kan man titta på-köpa fina ting av olika tillverkare.
Kall Natur kompanie t tillverkas nyttiga drycker och annat
som är bra för vår hälsa. Fjällkonditoriet, när de har öppet är
det gott, fint och fullsatt. Edde Design syr mössor,barnkläder
,kjolar i trikå och merlinoull. Wiklund i Kall bemanning och
däckservice. I Back på Edhsgården hyr killarna in sig som kör
på isarna. Västgårds sköter om banorna och plogar vägarna.
Marie på Massagepraktiken hjälper dig till ett bättre liv, med
massage. Lottie Paulus hantverk, tillverkar skinnprodukter och
vackra armband. Giron Sport finns för ett aktivt liv. Harptjärnens handarbeten tillverkar armband av finaste sort! Made in
Kall gör canvastavlor av dina foton och har tryckeri!
På torsdagarna är det olika tillställningar på Skogsbygården då
blir det lite omväxling för de som bor där. Övriga pensionärer
är välkomna! Sån tur att vi kämpade för att få ha den kvar,.
det är alltid full beläggning där. Varje tisdag är det stickkafè på
Hembygdsgården. Vi har en ovärderlig ICA affär här, med bästa
personalen som är värda allt beröm för trivsel och god service.
Allt vad som behövs finns där att köpa! Var trogna alla Kallbor!
I slutet av juli förändras hela bygden. Då händer förunderliga
ting! Massor av utställare och besökare som ska ha det kul och
må gott på Västgårdslägdan. De kommer i långa rader Inget blir
sig likt! Därnere vid sjön med fantastisk utsikt mot vår Åreskuta är det Västgårds Game fair som går av stapeln!! Förra sommaren var det över 20000 som besökte oss i Kall.
Nästan hela Kallbygden har fiber så att vi kan hänga med på allt
som sker i världen.
Till slut vill jag påminna om att vi har en otrolig, vänlig, rolig,
mänsklig, medkännande, sportig busig PRÄST Ann- Charlott!!
Säkert är det mycket mera som händer och är positivt att
påminna om! Kanske har jag missat något företag?

Jag önskar er alla en fin Jul och ett Gott Nytt År
Ingrid Rönn Mobo

Försäljning från ett antal ”knallar”.
Ring till Britt om Du vill boka ett bord!
0730575205
Kaffe, the med hembakta godsaker serveras,
liksom varm korv med bröd.
Välkomna till en Julig upplevelse den 2:a advent!

VI HYR UT FÖLJANDE:

BYSTUGAN

för festarrangemang,
möten och annat.

BAKSTUGAN

för tunnbrödsbakning m.m.
PRISER OCH INFO, KONTAKTA:
Fam Kurt Hyttsten 070-389 50 75
Fam Hans-Olov Olsson 070-681 44 99

KO NÄS

KALLS
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- 1919 -

Ny skidsäsong!

Kalls IF önskar befintliga och blivande
medlemmar välkomna till en ny skidsäsong!
Belysning av spåren styrs via SMS för 4,5 km
slingan och via lys-knapp vid spårstart för 1 -2,5km.
Mer information finns vid spårstart.
Nytt för i år är att du som skidåkare kan nyttja tidtagarkuren
vid spårstart för att hänga in dina värmeplagg medan du åker
skidor eller gå in och värma dig själv om det skulle behövas.
Du kan även precis som i fjol se aktuell spårstatus på www.längdspår.se/#kall då vi via GPS markerar när spåren har dragits!

Luciafest på
Kyrkslättens skola
Torsdag 12/12 kl. 19.00

Tillsammans gör vi det möjligt, så har du tips eller idéer på aktiviteter/tävlingar i spåren eller på något sätt vill bidra, tveka
inte utan kontakta oss på info@kallsif.se eller på vår grupp på
Facebook.
SPÅRAVGIFTER FÖR KOMMANDE SÄSONG:
125 kr Familj (med hemmavarande barn under 16 år)
100 kr Enskild
200 kr Sportstuga
300 kr Företag
Betalas till bankgiro 819-8582
eller med Swish till 123 589 69 56.
Glöm inte att meddela vad betalningen gäller.

Skolans alla barn är med i Luciatåget!
Inträde.
Fika med lussebullar och pepparkakor
serveras. Välkomna!

• Jämtländskt
Hantverk

Exklusiva skärbrädor,
tennarmband, keramik,
glaskonst, trälampor

• Tillverkning av
canvastavlor

Beställ senast 14 dec
för leverans innan jul

Pop-up
store med
Kall Natur
Kompani

Provsmakning av
POP, Local, Energy
och Beet.

Sön 15 dec
kl 10-16

Öppet
Ons & fre 15-18, lör 10-14

bygallerian.se
@bygallerianikall
Tel: 070-679 64 39

Jul/nyårsöppet sön 22 dec 15-18, mån 23 dec 12-18, mån 30 dec 12-18, tis 31 dec 10-14
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Löpande älgen
har gått i ide
Efter en framgångsrik skyttesäsong har Kalls Skytteförening
avslutat skyttet för älgmärke. I maj nästa år löper älgen åter.
Tidigare och nya medlemmar är välkomna då.
Skytteföreningens styrelse vill tacka alla som hjälpt till att ställa i ordning och underhålla banorna. En kraftsamling av våra
ideellt arbetande medlemmar. Efter en flerårig process med finansiering, upprustning och godkännande av Polisen med flera
instanser, har nu alla banor blivit godkända och kommit i användning.
Ett särskilt tack går till Västjämtens Jakt och Sportskytteklubb
som genom gåvor gjort det möjligt att genomföra uppskjutning
för Jägarexamen. Ett stort tack även till Jägarnas Riksförbund
som genom utbildningsinsatser och ekonomiska bidrag hjälpt
Kalls Skytteförening att starta Jägarskola. De första eleverna
examinerades i höst och i början av november startade en ny
Jägarskola med uppskjutning för Jägarexamen i vår.
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LOKALTIDNINGEN I ÅRE KOMMUN MED SAMHÄLLS- OCH GÄSTINFO

Hej!
Jag vill bara informera om den nya
kalendern i Årebladet. Tanken är att
informera alla gäster som besöker
kommunen, samt invånare, om alla
evenemang som händer i bygderna. Vi lägger ut infon gratis.
Det gäller alltså speciella händelser,
ej återkommande veckoscheman,
tidsbokning osv.
Skicka in datum, tid, vad som händer, plats och avsändare så lägger vi
in det i aktuellt nummer.
E-post: info@arebladet.se
// Daniel

Styrelsen
Kalls Skytteförening

Välkommen till oss i Kall på julbord!
Lördagar 14.00 och 18.30. Söndagar 14.00
Pris: 595 kr vuxen, barn mellan 7år t.o.m. 12 år 295 kr, barn upp t.o.m. 6 år 150 kr
För större grupper övriga dagar ring för förfrågan på tfn. 0647-41200
info@hotellkallgarden.se | 0647-412 00 |

kallgarden

G

H
U
S
Å
S
P
E
L
E
T
HUSÅSPELET

VÄLKOMMEN
VÄLKOMMEN

