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Kalls Hembygdsförening 
årsmöte 

Söndag 20 mars kl 14.00
Plats: Hembygdsgården

Motioner skickas till 
britt.roxstrom@gmail.com

Kalls IF årsmöte

Söndag den 10e april klockan 18:00.
Plats: Idrottsgården

Varmt välkomna!

Kallbygdens Intresseförening 
årsmöte

Alla medlemmar i bygdens byalag är varmt 
välkomna
Söndag 27 mars KL 19 i Huså skola samt 
på Teams.

Agenda: Sedvanliga årsmötets 
förhandlingar enligt stadgarna. Se 
www.kallbygden.com

Kontakta sekreterare@kallbygden.com om 
du vill ha deltagarlänk. 

Kallrör  Vassnäs byalag planerar för 
Helgetjärnspimpeln på påskafton 16 
april.

//Styrelsen för KVB

Västra Kalls bylag 
årsmöte

Den 5 mars kl 15.00 träffas vi på 
Futten. Det bjuds på gofika.
Dagordning kommer att finnas på 
mötet.

Styrelsen önskar alla hjärtligt 
välkomna. 



30 ÅR AV NJUTBARA SJÖTURER HAR VI SETT MED KALLSJÖNS PÄRLA

Kallsjöns pärla M/S Drottning Sophia byggdes 1904 i Sundsvall som bogser och passagerarfartyg. Hon byggdes 

om 1949 till motordrift och gick på Kallsjön fram till 1970. Då såldes hon till en dykarfirma i Oxelösund. Efter 

diverse äventyr och flera försäljningar lyckades Kallbor med Holger Hansson i spetsen återbörda henne till 

Kallbygden. Där reparerades hon och blev klar för sjösättning. Den 19920310 nybildade föreningen M/S 

Drottning Sophia ek för övertog ägarskapet och har sedan dess låtit henne flyta på Kallsjön. Hennes föregångare 

var ångbåten Thor. Det var denne båt som sommaren 1873 fraktade Oscar II från Bonäshamn till Sundet med 

övernattning i Huså. Denna sommar ska vi uppmärksamma de 30 år som Drottningen glatt oss med sina turer.

Nästa sommar har jag en förhoppning om att vi på något sätt ska kunna högtidlighålla 150årsminnet av Oscar II:s 

besök i Kallbygden. Jag har skrivit till samtliga byalag för att göra en gemensam satsning så att 2023 blir en 

festsommar och för att åter ”sätta Kallbygden på kartan”.

Olika event som hänt under Drottningens 30 år på Kallsjön och som jag tänker tillbaka på 600årsfirandet av 

Kolåsen 2010, Sångkurserna på Kallgården, Husåspelen, Auktionerna, Västgård Game Fair och mycket annat 

som gått av stapeln. Vi har nya ägare/brukare till Kallsedet Fjällcenter och Kallgården. Det borde vara på plats att 

göra en ny samlad satsning för bygdens folk samt alla hitresta vänner från när och fjärran. Görs detta gemensamt 

blir det bättre fokus på Kallbygden och det som görs här. Det nätverksbyggande som pågår med hjälp av 

Regionen kan tjäna som exempel.

Oscar II hade valspråket Brödrafolkens väl. Våra respektive regeringar gjorde livet surt för oss i gränstrakterna 

med hur coronarestriktionerna utformades. Det är dags att fullt ut återupprätta dom. Därför har jag inte enbart 

uppvaktat vårt eget kungahus utan även det norska liksom kyrkan på ömse sidor gränsen för att vara med och fullt 

ut återupprätta våra brödrafolks relationer. Det är många från Norge som funnit sig väl tillrätta i Kallbygden liksom 

svenskar i Norge.

På annan plats ser ni sommarens stora event Väst i Kall. Futten Kallsedet den 16 juli 2022. Då träffs vi festar, 

spelar, ev dansar och njuter i minnet av Kristian Oscarsson, Björkedet. Eftersom hans musik kommit mer och mer i 

ropet bland folkmusiker förväntar jag mig många tillresta från hela Sverige. Det har gått 31 år sedan Kristian dog.  

Du som vill följa med på denna resa är välkommen att höra av dig. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Sören Monvall

Ordf M/S Drottning Sophia

0702050987



Vill du engagera dig i Kalls IF?

Nu är det dags att hitta några nya styrelsemedlemmar till vår fina förening. 

Kalls IF är en liten idrottsförening i Kallbygden.

Under året anordnar föreningen olika aktiviteter för barn och vuxna i bygden, allt från cykling och skidlek till 

gympa. Vi hjälps åt att hålla skidspåret öppet på vintern. Vi jobbar även med andra frågor som kan dyka upp 

under årets gång. Vi är en flexibel förening där mycket är möjligt, så idéer och engagemang är mer än 

välkommet. 

Nytt för 2022 är att vi planerar för ställplatser för husbil/husvagn vid vår idrottsgård för uthyrning. 

Under ett år har vi ca 45 styrelsemöten, lite efter behov samt ett årsmöte. Däremellan kommunicerar vi kring olika 

frågor som dyker upp.

Dessa poster finns i Kalls IF:s styrelse (några är aktuella för nyval):

Ordförande:

•   Firmatecknare för Kalls IF tillsammans med kassören.

•   Kallar till styrelsemöten.

•   Skriver verksamhetsberättelsen.

Sekreterare:

•   Skriver protokoll vid sammanträden.

Kassör:

•   Hanterar fakturor och medlemskap. 

•   Firmatecknare för Kalls IF tillsammans med ordföranden.

Ledamöter:

•   Sitter med på styrelsemöten och hjälper till med olika saker som dyker upp, tex ordna kommuncup i 

längdskidor, röjning av skidspår på sommaren och olika aktiviteter under året.

Poster utanför styrelsen:

Revisor:

•   Granska räkenskap inför årsmöte.

Nöjeskommittén:

•   Hjälper till med fikaförsäljning vid aktiviteter på idrottsföreningen. 

Är du intresserad? Eller kan du tipsa om någon? Hör av dig till valberedningen.

Matthias Bengtsson 070394 16 71

Lina Wittenström 070274 25 40

Info från Hembygdsföreningen:

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022. När du är medlem kan du påverka.

Är vi många i föreningen får vi en levande hembygdsgård året runt.

Avgift, 100 kr eller 200 kr/familj med barn under 18 år, betalas till bankgiro 59688671.

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress alt mobilnummer. Då kan vi lägga in dig i sändlistan och du får 




