
Minnesanteckningar från bymöte med Käloms byalag 25 november 2011 
med 26 bybor närvarande.

Stefan Nolervik fick i uppdrag att föra anteckningar.

Framtida bredband:
Carl-Göran Palmqvist informerade om dagsaktuellt läge vad avser
bredbandet och om de två troliga huvudalternativ vi har att ta ställning
till.
1) Åre network, som i dag förser byn med bredband via radiolänk och som
nu står inför en uppgradering av sitt system. Om vi även
fortsättningsvis ska använda oss av deras tjänster måste vi vara med
och betala denna uppgradering. Total kostnad för Åre network omkring 700
000 kronor, varav vi måste betala en del. I så fall måste vi söka
bygdemedel. 
2) Fiberoptik på eget initiativ. Det vill säga att gräva ned en kabel
från närmaste påkopplingsstation som i dagsläget är en mil bort i
Näversjöberg. Kräver stor arbetsinsats i en tidskrävande process från
bybornas sida, men ett alternativ som ger långsiktighet och stor
kapacitet.

Ordförande informerade också om de kontakter han haft med olika berörda
parter och de möjligheter till bidrag som finns. Men hur vi än gör
kommer vi inte ifrån den egna insatsen på 25 procent av den totala
kostnaden. Att dra fram fiberoptik till byn kostar i grova drag omkring en
miljon kronor.
Detta hade sedan mötet att ta ställning till.

Efter en kortare diskussion kom mötet fram till att vi skulle fortsätta
utröna möjligheterna till att bygga fiberoptik till byn, antingen från
Näversjöberg, eller möjligen också från Ängehållet om flera byar i
grannskapet skulle vilja haka på.
Lotta Ernehed tog upp frågan om hur Åre networks nuvarande leverens av
den lägre hastigheten kommer att fortsätta till Kälomsbygden även om
de uppgraderar på annat håll.
Mötet ansåg att frågan måste redas ut så vi plötsligt inte står
helt utan bredband. Carl-Göran och styrelsen tog den med sig.
Carl-Göran informerade också om hur man skulle kunna gå vidare med
fiberoptiken, nämligen genom att anmäla representanter från byn till
ett seminarium under ansvar av Post och Telestyrelsen där vi kan lära
oss hur vi ska gå tillväga för att på egen hand bygga bredbandet. Där
kan vi lära oss om vad som krävs av oss för att starta en förstudie,
vilket måste till för att det ska kunna bli verklighet. Detta tyckte
mötet skulle kunna vara en bra inledning på den processen.
Stig Nilsson underströk betydelsen av att vi undersökte om fler byar ville vara
med.
Carl-Göran informerade om att han redan varit i kontakt med
representanter för byalag i närheten, Berg och Bredbyn, och de har
ställt sig positiva.



Eftersom Jämtkraft som kommersiellt bolag inte längre bygger ut
bredbandsnätet på egen hand i länet måste det hela bli ett eget
projekt, men JK kan ändå i egenskap av leverentör komma ifråga för
att utföra själva jobbet.
Det kommer att bli en intensiv och mycket respektingivande insats som
byalaget måste göra, enligt Carl-Göran.
Finns det då ingen fler bredbandsaktör? Jo, förklarade Carl-Göran, det
finns en privat aktör som bland annat jobbar med bredband i norra
Jämtland. Företaget heter AXEG (Örjan Tjärnhage) och är specialiserat
på landsbygdsutbyggnad av bredband.

På frågan vem som i slutändan ska utföra jobbet förklarade
Carl-Göran att det då måste till en professionell och offentlig
upphandling från byalaget. Byalaget kommer även att vara ägare av
bredbandsutbyggnaden och därmed också ansvarigt för drift och
underhåll i fem år.

Det kom även fram ytterligare en möjlighet att få bredband till byn och
detta genom att få en mast till stånd, som skulle klara av att ge
stabilt mobilt bredband. Detta noterades, men ansågs inte vara det
prioriterade alternativet att gå vidare med just nu.

På den raka frågan från ordförande Carl-Göran om det var mötets
vilja att vi skulle gå vidare i frågan med att anmäla oss till ett
seminarium var mötets svar ett tydligt ja. Detta kan dock inte bli
aktuellt förrän i början av 2012. Under tiden kommer styrelsen att
jobba vidare med frågan internt och ordförande Carl-Göran kommer att
odla sina kontakter inom länsstyrelse, Jämtkraft och Krokoms kommun.
Bernt Tyrebo, som redan har haft flera kontakter med representanter för
Åre network, fortsätter med detta.

Övriga frågor: Carl-Göran tog upp möjligheten att få de
ledningsstolpar som blir över när den fasta telefonin ska kopplas ned i
byn för att använda till fler ljuspunkter efter vägen. Detta mötte
mötets bifall.
Göte Thorén informerade om Grannsamverkan och att byborna kunde få
skyltar och dekaler av honom för att sätta upp på strategiska platser.
Allt för att hålla eventuellt skumrask och banditer borta från byn i
avskräckande syfte.
Örjan Ernehed påkallade mötets uppmärksamhet och informerade om att
träbron över bäcken vid badhuset nu är färdig. Vederbörande som
jobbat med bron fick välförtjänade applåder.

Så drack vi kaffe och fikade efter konstens alla regler och
diskussionerna fortsatte kring kaffeborden i trevlig samvaro. Carl-Göran
tackade för ett givande möte.

Vid protokollet Justeras
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