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Carl Göran Palmqvist, ordf
Eivor Comén, skriver rapport
Göte Thorén, justerar

Anslagstavlor.
Eloge till Böle för den nya, tjusiga anslagstavlan!  Göte Thorén är 
konstruktören och han fick frågor om hans ev medverkan till nya tavlor i 
Utgård och Västerulfsås.  Västerulfsås har haft frågan uppe några år men inte 
kommit till skott!  Men idéerna finns!  Viktigt med anslagstavlor. ” De är 
ansiktet utåt, ” -sa vår byfogde!  Så sant.

Vägen – den ständigt återkommende frågan.
Uppvaktning av kommunalråden o vägverket! Vägverkets utlovade kallelse till 
dialogmöte har ännu inte blivit av!  Ärendet är under beredning som ett tänkt
forskningsprojekt för att prova en speciell beläggning. Carl Göran har inte hört 
något. Han har pratat med Göte Swen och även skickat mail. Kommunalråden skall 
”trycka” på Trafikverket igen och vi väntar med det oändliga tålamod som vi 
Kälomsbor är utrustade med!

Punkteringar har många bybor haft pga. det grova gruslagret som lagts på vägen. 
Margareta Nolervik har drabbats av sju stycken (!) Förslag att en gemensam skrivelse
och faktura, med kvitton, skickas till vägverket!  Göte Thorén kolla upp vilka som
drabbats  och är sammankallande till ett ”skrivelsemöte”. 

Välkomsttavlan vid Österulfsås har rasat. Bertil Östgren, Erik-Olof o Leif Lundberg
tar på sig att fästa upp den på Bertils lada. (Åtgärdades redan på torsdag).

Hälsocentralen- medborgarkooperativ.
Toivo Comén rapporterar. Idag 460 medlemmar.  Påminnelselapp till byns postlådor.
De som redan är medlemmar kan slänga lappen!  Avtal med landstinget är klart 
och tre läkare är kontrakterade för 2011 och verksamheten fortsätter. 
Förhoppningarna är att komma upp i 800 medlemmar!  

OBIS – Offerdalsbygden i samverkan.
Eva Olofsson, berättade att en presentationsfolder om Offerdal är på gång.
Varje by skall informera om sevärdheter, evenemang etc.  Något bråttom är det.
Stoppdag den 30 oktober!!  Styrelsen tar ”ett djupare” grepp om frågan!

Offerdalssommar.
Information av Bernt Tyrebo kring ekonomin.  Blev lyckat, både ekonomiskt och
innehållsmässigt.  Loppiset bl a, inbringade över 8000 kronor. Vi kan alla tacka



varandra för det fina jobb som gjorts! 

Årskrönika om Offerdals socken.
Göte Thorén tycker att det är dåligt att Offerdals socken inte gör en årskrönika.
Men vem/villka gör den?  Förslag att frågan skickas vidare till hembygdsföreningen.

Röda Korset - kurs.
Kurs i hjärt- o lungräddning är på gång igen. En turné i fyra byar!  Vi skall försöka 
att även denna gång, få en kurs i Kälom!

Hela Sverige skall leva.
Kurs i Persåsen lördag den 13 november. Bra program med intressanta föreläsare.
Gratis!  Kontakta Carl Göran om intresse finns för att delta!

Evenemang.
Eivor Comén rapporterade om kommande program.  Gudstjänst den 31 okt, 
16 november Är kulturen viktig för Dig, inbjudare Krokoms kommun gm Mats
Hurtig. Byn fixar fika.
 Hasse o Tage – musikalrevy, 23 nov. kl 18.00 soppmiddag, anmälan.  
Onsdag 8 dec teater ”Den som lever får dö…” Turnéavslut.

Lilljulkväll
Kommitté är Torsten Olofsson, Svea Ulfsgård, Leif Ögren, Ingegerd Ekerbo.

Övrigt
Vykorten är sålda

Göte Thorén rapporterade från dammrestaureringen. Vädrets makter satte 
stopp för arbetet. Leif Ögren kontaktar Eva Ekendal, länsstyrelsen och meddelar 
hur läget är och att det bidrag vi rekvirerat till dammprojektet får finnas vilande 
till nästa år.

Böcker på skolan vind nedflyttade till bokhyllorna, berättar Leif Ögren.

Bredband – Bernt Tyrebo undrar om det finns intresse för snabbare bredband
och vilka möjligheter som finns. Inte så stort intresse just nu! Men frågan kommer att
hållas ”levande”.

Gott fika bjöds vi på. Tack för det!
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