
Minnesanteckningar från Bymöte med Käloms byalag den 22 oktober 2013.

21 bybor närvarande.

Första snöfallet för året yrde utanför fönstret när Carl-Göran hälsade välkommen

Tlll att börja med talade C-G om att Eivor Comén och Käloms byalag fått Krokoms kommuns kulturpris 
2013. Förutom äran delas en prissumma ut på 10 000 som delas lika mellan Eivor och Byalaget. Vi 
gratulerar Eivor och oss själva. Tidigare under året har Bygdegården blivit utsedd till Årets Bygdegård 
2013. Det är också en ära, samt att vi skall ordna årsstämma under våren 2014.

Vidare informerar C-G om bredband och fiberprojektet. Den 23 oktober samlas arbetsgruppen från 
Byalagen i Landön-Bredbyn-Kälom- Tulleråsen-Rise för att dra upp riktlinjer för bildandet av 
ekonomisk förening. Det är en förutsättning för att kunna gå vidare med projektet. Studiebesök skall 
göras i Rätansböle-Röjan för att få fler insikter. Markavtal skall tecknas med alla markägare där kabel 
skall grävas ner.

Byalaget har fått 169 000 kronor i bygdemedel för att rusta övervåningen på Bygdegården. Käloms Trä 
kommer att hålla i upprustningen, men det kommer att krävas många ideella insatser.

Göte rapporterar från möte med OBIS. En vädjan från OBIS är att jaktlagen kan sätta upp skyltar där 
jakt pågår.   Att få delar av Folktandvården tillbaka till Änge har inte lyckats, men man jobbar vidare på 
frågan. Att få till en idrottshall- allaktivitetshall i Änge är en viktig fråga för OBIS och andra föreningar i 
bygden. Krokoms kommun har budgeterat 10 miljoner till projektet, men ytterligare medel behövs. 
Eventuellt ansöka om bidrag från arvsfonden.  Göte skall delta vid en träff med generaldirektör 
Gunnar Malm, trafikverket den 4 november. Göte får då möjlighet att agera för bättre vägar- 
framförallt grusvägar.

Ring 0771-921921 trafikverket om du vill klaga på vägen !

Det meddelas att Offerdalssommar är i antågande. Sommaren 2014 har byarna Bredbyn- Kälom-
Tulleråsen ansvar för att ordna aktiviteter. En inbjudan till första träff har kommit från Tulleråsen, det 
är den 10 november. Då byalaget gärna ser en föryngring /förnyeelse, utser vi  Markus Ernehed  som 
representant för vårt byalag.

Vid pennan

Bodil Persson- Bertilsdotter


