
Minnesanteckningar från bymöte Käloms Byalag 2012-10-22.

23 bybor närvarade.

Information från styrelsens ordf. Carl-Göran Palmqvist.
CG och Eva åker på möte med Trafikverket  och kommunalråd 2012-10-31.
Viktigt att fortgående trycka på berörda instanser ang. vår dåliga väg.
Trafikmätning har utförts och det vore intressant at få veta resultatet  av denna.
Örjan Tjärnhage har kontaktats ang fiber ( bredband).
Möte med Tjärnhage och repr. från Landön, Bredbyn, Berg, Kälom och ev. Tulleråsen 
kommer att ske  2012-11-06. Detta blir ett rent informativt möte.
Sedan kan förstudie ske ang. marknadsanalys, anslutningsmöjligheter, projektering, bilda 
förening  för ändamålet osv. Till detta finns bidrag att söka på kronor 3.000,-
Inköp av datavideoprojektor  (kanon)  har skett.
Byn har som gåva fått kassaskåp från Hjalmars. Skriftligt tack har sänts till givarna.
Då byalagets bank Swedbank har slutat med kontanthantering har vi nu bytt till 
Handelsbanken.
Ekonomin är god. Resultat per 12-10-17 är 27.965:- och likvida medel  154.295:-
Elektriker är tillkallad och ska gå igenom elinstallationerna i skolan, samt relä utebelysning på 
bygdegården.
Föreningsarkivet startar projekt. Man ska göra inventering av föreningshus samt deras 
historia, vilken betydelse huset haft i bygden osv.
Ska vi i samband med detta göra en utställning som visar hur allt startade. (IOGT) ?
Det har redan forskats i ämnet i vår by, då Lotta Ernehed har skrivit uppsats  om logen och 
hur allt började en gång. Vi har även kvar en hel del persedlar att visa sedan logen var aktiv.

Eivor Comén.
Det har broderats en bonad av kvinnor i Krokoms kommun.
Ann-Charlotte Eisfeldt och Ingrid Jacobsson har bidragit med ett jättefint broderi som bl.a 
visar att Kälom består av fyra ”byar”.
Bonaden ska finnas i bygdegården med början 2012-10-31.
Vad händer i byn framöver ?
Vi har nu två evenemang i oktober i bygdegården. Omoderna 5:an och Mats Hurtig.
Bakstuga och vintercafé hos Inez Lundberg
Lilljulkväll och teater med Stig Östman i december.

Gunnar Olofsson.
Vi har 3.000:- i kommunalt bidrag för att ordna skidspår.
Vi måste få till skidspår som kan nås och som kan användas av alla.
Flera som har skoter kan hjälpa till att köra spår.

Toivo Comén.
Tyvärr meddelar Toivo att han och Eivor avser att flytta till Östersund år 2014.
Känner vi till någon hugad köpare ?  

Carl-Göran avslutar därmed mötet. Vi fikar och fortsätter diskussionerna ett bra tag.

Eva Olofsson, antecknade.


