
Minnesanteckningar från bymöte Käloms Byalag 2013-06-18.

15 bybor närvarade.

Information från styrelsens ordförande Carl-Göran Palmqvist.
Vi har erhållit bygdemedel på kronor 169.371,- ( sökte kronor 247.00,- ) för åtgärder på 
Bygdegårdens övervåning.

Arbetet med att få bredband/fiber till byn pågår. 
Skanova utför förstudie. 25.000:- har betalats via Leader och kommunen.
Gunilla Gisslén Krokoms kn. jobbar med ärendet.
Pga datakrångel (! ) har ärendet försenats 14 dagar.
Då underlaget är klart ska möte med AXEG ske.
Ek. förening ska bildas, namn: Ö:a Offerdals Fiberförening, ek. fören. (?)
Därefter ska ”stora” ansökan skickas in.

Göte Thorén:
Ny telefonlista ska göras.
Visar kortställ för Offerdals-vykorten.

Carl-Göran:
Gräset vid skolan ska slås.

Eivor Comén:
Pågående projekt: barnen i  2:a klasserna i kommunens skolor ska rita lamm och renar som sedan ska 
broderas och sättas på altartavla i Krokoms kyrka. 2013-06-27 träff i nya kyrkan för att få instruktioner 
och material.

Vecka 41 är Krokoms Kommuns kulturvecka. Guldgala I Trångsvikens bygdegård 2013-10-04. 
”Livat i Krokom” Vimplar ska tillverkas. Måtten ska vara 60x75 cm. och av väderbeständigt material.
De får f.ö. se ut hur som helst. De ska hängas upp utanför kommunhuset under kulturveckan.
Här i Kälom ska det bli Kenyakväll med Inger Broman och musiker från Birka, med afrikainspirerad 
mat.

Carl-Göran:
Föreningshusets historia bör bli till. Detta har tidigare beslutats och Lotta Ernehed utsågs som 
ansvarig.
Affischinventering från olika evenemang på bygdegården pågår.

Kommande evenemang:
1  juli: Loppis och kafé hos Inez.
11 juli: Offerdalsbälgen på Kapellet.
14 juli: Fest Hembygdsgården Ede., samt Öppen Trädgård hos Göte.
11 au: Föreläsning av guide från rysslandsresan som ägde rum i maj.

Det har kommit in fråga från barnfamiljer.
Börjar våra tillställningar för sent ? Barnen blir trötta och kanske är nästa dag skoldag?
Inget beslut  togs.

Hur ska vi sköta väglyseföreningens  4 lampor i byn ?
Beslut ska tas på nästa bystyrelsemöte.                                                                                     1.



I förrådet finns fortfarande prylar som kan gå att sälja.
Beslutar att Bredbyn ska få två lådor till sin loppis senare i sommar.
Skräp ska forslas bort, göres lämpligen då vi har städdag på Bygdegården.

Sedan blev det fika i vanlig ordning och diskussionerna fortsatte ett tag till.

Eva Olofsson                                                                             Carl-Göran Palmqvist
antecknade                                                                               ordförande
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