
SOMMAR 2022

Helgöppet:

Torsdag 23/6  919
Midsommarafton 24/6  914
Midsommardagen 25/6 1518
Söndag 26/6 1518
Västgård GF 28/7  31/7 0820

Även i år har vi Jordgubbens dag istället för Landsbygdens dag! 
I mitten av juli när de jämtländska jordgubbarna är mogna kör vi bokning på hela lådor 
jordgubbar till kanonpris! Se vår facebooksida när det är dags. Trevlig sommar önskar vi på ICA 
Nära Kall!



Vi utlovade att skänka 2000 kr till att hjälpa folket i 

Ukraina och det krig som på går där. Detta blev möjligt 

då så många kom till Helgetjärnspimpeln. Vi i Vassnäs 

bygdegård hakade på detta så från våra 2 föreningar 

har vi skickat 4000kr till UNCHR för hjälp till Ukraina. En 

liten skärv på vägen för att hjälpa  någon.

Kallrör Vassnäs byalag och 

Vassnäsbygdegårdsförening.

Sommarinfo Föreningen Kallbadet 
Vi stänger allmänbadet för säsongen den 27/6 så sista 

bad är 26/6 och vi öppnar upp igen vid skolstart. Tack 

till alla som besökt oss denna säsong. 

Nytt för i år att det går att hyra badet fram till 15/8  i mån 

av någon uthyrare är hemma. 

Kontakta oss : 

Emma Englund: 0722006646. 

Kari Alexandersson Owén: 070220 18 78.

Johan Skott: 0708550453

Glad sommar önskar Föreningen KallBadet 

Kallbygden Fastigheter AB jobbar på uppdrag av  ÅreHus 

och de sköter om och förvaltar de kommunala fastigheterna/

lägenheterna i Kall. I många år har Egon Wikström varit 

vaktmästare, men till årsskiftet 2022/2023 går han i pension 

och nu ser vi en ny efterträdare på byn, Jens Davidsson, 

nybliven Kallbo, med ursprung i Bratteggen och Bonäshamn. 

Jens är  viktig för många av oss som är beroende av den 

kommunala servicen och nu går han parallellt med Egon den 

tid som är kvar av året och lära sig driften av hela området i 

Kall.









Varmt välkomna till Huså herrgård

Midsommarhelgen
Midsommarafton: öppet 11.3016.00, vid 13.00 klär vi tillsammans ledkrysset

Midsommardagen: öppet 11.3016.00 Dragspelsfest med Jämt bälgen mellan 12.00 – ca 14.00

Söndag: öppet 11.3016.00 Herrgården kommer att starta sin årliga konstutställning De hängda och ohängda, 

11.0013.30 Gudstjänst kl. 14.00 utomhus vid fint väder annars inne på herrgården

Övriga öppettider
Lördag 2/7: Öppet 10.00 15,30 Åre extreme challenge, växling till cykling från löpningen över fjället, kaffe öppet, 

hamburgare och korv till försäljning ute

kl 18.00 ca 20.00 Johan ”Bottleneck John” Eliasson: 

Sång, gitarr, diddleybow & fotstamp. 

Söndag 3/7: öppet för lunch och fika. 11.3016.00

Juli månad
Torsdag till söndag  juli månad 11.3016.00, lunch, 

kafé och museerna öppna.

Musik och happening under fredagskvällar se Facebook 

och https://husaherrgard.se/

Augusti
Fredag till söndag augusti månad 11.3016.00, lunch, kafé och museerna öppna.

Surströmmings fest

Musik och happening under fredagskvällar se Facebook och https://husaherrgard.se/

Hälsning från alla inne på Skogsbyområdet

Inne på hela området Skogsbyn, från gula husen nere vid rv 336 till röda husen högst uppe i skogsbrynet så bor det nu många 

olika människor i olika åldrar och fysisk kaliber: Barn som övningsscyklar, kilar till och från skola/fritids, Skolskogen uppe i 

Västgårdsbacken och inte minst flera pensionärer med rullatorer och eller hundar som gärna går en promenad i området eller 

längs Kallvägen en kort bit mellan infarterna för att variera sin promenad . 

Det i kombination med trafikhastigheten genom byn är faktiskt direkt farlig.  När man är och 

bor här ser man klart och tydligt att det är alldeles för få som kommer ner i 50 km/h. Tyvärr.  

Runt hela skolan och förskolan finns staket och grindar tack och lov men på eftermiddagen 

när skolan/fritids slutar och barn och  pandlare ska åt olika håll i bygden så är området kring 

tankstationen en kritisk punkt.

Det är 50 km/h som råder i centrala Kall, Tack för visad hänsyn!



VGF



Kristian Oskarsson föddes 1910 i byn Björkedet invid norska 

gränsen i Kalls kommun. Hans föräldrar var Oskar Andersson 

och Birgitta Olofsdotter. Han hade tre äldre och fyra yngre 

syskon. Pappan gick i musikskola i Snåsa, Norge och lärde sig 

spela cello. Den kände björnjägaren Björskersen var Kristians 

Farfarsfar. Det fanns och hade funnits mycket musik i släkten och 

i byn. Den kände fiolspelmannen LappNils, som egentligen hette 

Nils Jonsson och var från Hallen i Jämtland, åkte via Björkedet 

många gånger vilket medförde att den musikaliska släkten till 

Kristian och byn Björkedet influerades av sättet som LappNils 

spelade på. Björkedet var väglöst fram till 60talet och enda 

sättet att på somrarna tas sig dit var via sjön Torrön. Kristian 

tillsammans med bröder och kusiner bildade på 40talet 

spelgänget Björskejdepöjkan som spelade mycket uppskattad 

gammeldansmusik utöver de gamla LappNilspolskorna. De var 

eftertraktade som spelmän till danserna som ordnades.

Kristian blev innan kommunsammanslagningarna 1973 utsedd till 

Kalls kommuns kulturstipendiat och bärare av 

folkmusiktraditionen från 1700talet i kommunen.

Från 70talet och framåt har många letat sig fram till Björkedet 

och Kristians låtar och spelsätt. Kristian, SkogsbyLasse och 

Eijvergård spelade ofta på Anjans Fjällstation. Då körde Kristian 

moped från Björkedet till Kallsedet där han mötte upp med grabbarna från Järpen och Kall. Den tidigare 

affärsinnehavaren i Kallsedet JanOlov Bäljom blev en kär spelkamrat och de framträdde gemensamt på flera 

orter. Kalls prost under många år Gösta Ullberg tecknade redan på 30talet ner några av Kristians låtar och lät de 

gå i tryck i Jämten. Rickard Näslin, Ville Roempke m fl gjorde en vecka på 70talet en resa till Offerdal för att 

samla in gamla låtar som de annars trodde skulle dö ut. Då blev de varse Kristian i Björkedet  och for dit och 

intervjuade och spelade in en del material. På 80talet var gjorde paret Cochrane, Christina och Alistair besök hos 

Kristian. Detta resulterade i bl a ett nothäfte med låtar efter Kristian. När jag själv, dragspelare, tog upp en låt 

bland mina kompisar i Mälardalen blev de väldigt intresserade och detta ledde till ett stort intresse för Kristians 

låtar av främst Bengt Mattson. Han och vårat spelgäng komp I slaget var under flera somrar ett stående inslag 

under Torsdagskväll i Nedgårdsviken där vi spelade förutom egenkomponerad musik många Kristianlåtar. 

Eftersom såväl SkogsbyLasse som Eskil Edbjörk, kusin till Kristian, bodde i Kall blev de våra gäster under 

spelningarna. Tack vare Bengt Mattsons vurm för Kristianlåtarna och hans stora kontaktnät inom folkmusiksverige 

skulle vi ha släppt en CD på spelträffen i Kallsedet i år med Dansmusik från Björkedet. Tyvärr kom pandemin 

emellan och vi som är engagerade i inspelningen och bor på så många olika orter i Sverige har vi ännu inte hunnit 

färdigställa CD med Kristians låtar. Det stora intresset för Kristianlåtar gör att många spelmän från när och fjärran 

kommer att samlas på Futten, Kallsedet den 16 juli 2022.

Alla är varmt välkomna såväl med som utan instrument. /Sören Monvall

"Titta vilka fina loggor vi fått!" Utgångspunkten är en idé som 

funnits sedan länge, bla när Jan Lundhags i Kolåsen var 

ordförande i Kallbygdens Intresseförening: att använda vårt gamla 

kommunvapen! Vi har nu med hjälp av projektfinansiering, en 

kommunikationsfrågor som aktualiserat behovet och Hanna Eskelin  en kreativ, proffsig och 

inlyssnande grafisk formgivare i Ottsjö  tagit fram logga både för Kallbygden och Kallbygdens 

Intresseförening. Alla byalag har haft möjlighet att komma med synpunkter och Intresseföreningens 

styrelse fattade beslut i början av sommaren. OM något byalag eller by vill ha en variant med det egna 

by eller byalagsnamnet så går det att lösa till specialpris. Kontakta undertecknad för info. 

Allt gott med nya loggan. 

/ Linda Forss, projektledare och adjungerad i Intresseföreningens styrelse



M/S Drottning Sophia

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. 

Vi har använt ”pandemiåren” till att fräscha upp henne så att hon kan få en 

start på sina kommande 30 år som det anstår en Drottning. På vår hemsida 

drottningsophia.se kommer turtabellerna att presenteras så att du vet när du 

ska åka. Det är många som ligger i startgroparna med sina företag och 

grupper för att hyra henne för en tur ut på Kallsjöns böljor.

Nästa sommar har jag en förhoppning om att vi på något sätt ska kunna 

högtidlighålla 150årsminnet av Oscar II:s besök i Kallbygden. Vid sitt tal 

Skansental på nationaldagen nämnde Kungen just hans Farfars farfar och 

den tid som gått.  Kungahusen i Sverige och Norge är tillskrivna. Norge har 

svarat redan. 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. Missade du intervjun om Drottning Sophia 

som P4 Jämtland gjort så finns en länk på vår hemsida.

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.

Sören Monvall

Ordf M/S Drottning Sophia

0702050987



Inbjudan till informationsträff 
angående etableringen av 

fiskodlingen i Västgård

Projektet med fiskodlingen i Kall har nu skruvat upp 

tempot efter pandemin. Vi vill därför informera om hur 

långt vi kommit i planeringen och hur processen ser ut 

framåt.

Vi har hyrt Hembygdsgården i Kall tisdagen den 23 

augusti från kl 1800 – 2100 där kommer vi att 

presentera projektet som det ser ut i nu läget, sedan 

bjuder vi på fika och efter fika svarar vi gärna på alla 

frågor från miljö till ekonomi och produktion.

Anmälan sker till Erik@coldlake.se

Väl mött i höst

/Erik Olofsson



Reportageserien Hallå där, har haft 
uppehåll ett längre tag i 
Kallendariet.  

Det är en liten inblick för alla läsare att lära känna 

någon betydelsefull person/företag/verksamhet  i 

Kallbygden lite bättre. 

Här kommer en liten  historisk tillbakablick  och en 

sommarhälsning från  särskilda äldreboendet  

Skogsbygården i kyrkbyn Kall där vi har plats för 8 

boende.  

Boendet är ett resultat av ett gott  intensivt arbete av 

Områdesstyrelsen  Kallbygdens Intresseförening som 

projekterade för boendet och hade invigning i februari 

2006. Första boende flyttade in redan i oktober 2005. 

På den tiden fanns ett hemvårdskontor nere i en av  de 

gula lägenheterna och vi hade en Områdeschef tillika 

rektor som ansvarade för förskola, skola och 

äldrevården. Områdesstyrelsen hade en egen budget, 

som de höll under alla år utom själva inflyttningsåret. 

Skogsbygården och hemtjänsten i Kall samverkade gott 

i många år i den regin. 

Sedan 2018, då områdesstyrelsen lades ner helt, är 

Skogsbygården en del av ordinarie äldreomsorgen i Åre 

Kommun och har samverkat med hemtjänsten I Kall. 

(Kyrkslättens skola och Knatteboa förskola går också 

under den ordinarie kommunala delen i sina 

verksamhetsområden). Arbetsgruppen på 

Skogsbygården och hemtjänsten i Kall haft olika chefer 

som delat sitt chefskap på flera platser sedan dess.

Under pandemin fick Skogsbygårdens personal vara 

med om att  byta chef två gånger, då de avancerade 

vidare, och gick stolt i hamn med att vara det enda 

äldreboendet i Åre kommun som inte haft Covid19 

bland sina boende! 

Sen 1 maj 2021 har de en egen chef, Anki Edfelt på 

plats i Kall varje vardag. Skogsbygården är nu en egen 

enhet och tillhör inte hemtjänsten längre. Anki är en 

rutinerad undersköterska i sina bästa år som arbetat 

troget i många år för Åre Kommun på olika boenden 

och framför allt nattpatrullen i hela kommunen.  

Hej Anki, välkommen till Kall!  

Hur har det här första året varit? 

  Roligt, tufft och utmanande!

Har det hänt något inne på Skogsbygården? 

Vi har målat om allmänna utrymmen, börjat att måla 

rummen, fått en ny stor TV sponsrad av Kyrkan som 

blivit mycket uppskattat av de boende. Vi har varit med i 

en film om äldrevården i Åre Kommun som kommer att 

finnas på YouTube. Har blivit lovad att få en bättre 

utemiljö,  som vi hoppas ska utföras i sommar.

Hur många personal ansvarar du för? 

 Jag har totalt 12 personer, vårdbiträden och 

undersköterskor som jobbar här fördelat över dygnet.

Hur ser du framåt för Skogsbygården? 

 Jag hoppas att Skogsbygården får finnas kvar för det 

behövs små enheter ute i byarna.

Hoppas att Skogsbygården kan vara en mötesplats 

även för de som inte bor här.  Alla är Välkomna hit!

Text & foto AnnaKari Bertilsson




