
Minnesanteckningar från  bymöte Käloms Byalag  2011-06-15.
19 bybor närvarade.

Eva Olofsson fick i uppdrag att föra anteckningar.
Gösta Persson  utsågs att jämte ordföranden Carl-Göran Palmqvist justera anteckningarna.

Vägmöte.
Carl-Göran  informerade om kommande vägmöte som ska äga rum 2011-06-29  i
Käloms Bygdegård.
Byalagen i Kälom och Näversjöberg har kallat Krokoms kommunalråd samt ansvariga
från Trafikverket.
Det är viktigt att så många som möjligt kommer, för att ansvariga ska förstå att
vägfrågan måste lösas. 
Käloms Byalag ordnar fika.

Grannsamverkan.
Göte Thorén berättar hur Grannsamverkan är tänkt att fungera.
Vi ska t.ex. snabbt få vetskap ifall det sker inbrott i byarna runt oss.
Vi ska själva anmäla till Grannsamverkans representanter ifall vi ser något ”skumt”.
Vi ska vara uppmärksamma.
Vi fick många bra tips på hur man försvårar inbrott i fastigheterna.
Skyltar har satts upp i byn som talar om att vi har Grannsamverkan.
Dekaler delades ut att sättas på t.ex. dörren vid ingången.
Vi fick även en blankett för att göra en inventarieförteckning.
Grannsamverkans repr. i Kälom är Göte Thorén, Ingrid Jacobsson och Gösta Persson.

Sommarcafé.
Vill någon ordna sommarcafé?
Ingen anmälde sitt intresse på mötet.
Ingen utställning kommer till stånd i år.

Fisket.
Örjan Ernehed tog upp frågan ang. de vatten som är undantagna
Nedre Långans FVO.
En del fastighetsägare har ingen fiskrätt i t.ex. Lillån , Gysån  och bäckar.
Kan man tänka sig att de vattnen ska ingå i Långans FVO ?  Då kan man
köpa fiskekort och få fiska var man vill.
Gunnar Olofsson påpekade att vi har en fiskeförening till som har legat för 
fäfot ett antal år,: Käloms Fiskevårdsförening.
Föreningen har både kassa och äger en båt.
Det beslutades att man nu ska kalla till möte och ta beslut på hur man gör med
denna förening och dess tillhörigheter.
Man fortsatte diskutera byns fiskemöjligheter.



Göte Thorén nämnde att han kommer att få överskott av blomplant ifall någon är intresserad 
att köpa.
Han berättade även om ”trimbingo” och hur det fungerar.
Kanske något för Badhusföreningen att anordna ?
Bernt Tyrebo informerade om Åre Network och deras uppgifter om att de ska uppgradera
”nätet” och  de anslutnas kostnad för detta.
Flera bybor klagade på att Åre Network är svåra att få tag i. De finns inte på
plats när man ringer och de hör inte av sig när man , via telefonsvarare, ber dem ringa upp.

Diskussionerna om ”allt möjligt” fortsatte ett tag till, men så småningom 
avslutade Carl-Göran mötet och tackade för ett trevligt och givande möte.

Eva Olofsson                                                               Carl-Göran Palmqvist
Antecknade                                                                 Ordförande
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Justerare


