
Minnesanteckningar från bymöte med Käloms byalag 2014-06-11.

Närvarande: 14 personer.

Bodil som var kvällens mötesledare hälsade välkommen.

Leif Ö: Badhusets omklädningsrum ska målas om. Duschblandare ska bytas.
Det behövs hjälp av bybor att göra dessa renoveringsarbeten.
Material finns .
Bestämdes att möte ska äga rum ang. detta 2014-06-16 kl. 18:00 på badhuset.
Gösta ordnar  affisch och kallar till mötet.

Offerdalsveckans program nu klart.
I Kälom  har Marcus  E. med
 vänner konsert 2014-07-04.
Konstutställning på skolan med café börjar 2014-06-28.
2014-07-03 sommarkväll på kapellet.
Öppen trädgård hos Göte med fika.
Loppis hos Inez med fika börjar 2014-08-01.

Förberedelser för midsommarfirande pågår. Anmälningar senast 2014-06-16.

Göte: Vi får läsa skrivelse som han skickat till tidningar och berörda instanser ang. våra dåliga vägar.
Han pekar bl. a på hur orättvist anslagen fördelats om man jämför  t.ex. Jämtland med Blekinge.
Kan vi få till stånd en trafikräkning  nu i sommar då trafiken ökar väsentligt  ?
Vi måste åter eng. skogsnäringen och övriga företagare och få fram nödvändigheten av en bra väg.
Engagera politiker, Regionförbundet  och ring  Trafikverket och påpeka hur urusel väg vi har.

På bygdegårdsvinden pågår nu slutfasen av renoveringen.
Frivilliga behövs att utföra målning av fönster, tapetsering osv.
Erik Olof och Stig E är arbetsleare.

Vad gäller bredbandsetableringen så pågår nu grovprojektering.
Grävning bör kunna ske nästa sommar.

Så fikade vi av Inez goda bullar och flarn.

Sedan fortsatte diskussionerna och nämnas kan:

På allmänningen ligger att antal granar.
Den som vill får ta hand om dem.

Leif: väglyset släcks inte av under sommaren, utan reläet får styra, då det inte medför någon 
kostnadsökning.
 
Örjan: boulebana ska nu ställas i ordning, planeras grävning av Mats i juli.

Bodil: Vi kvinnor i byn borde träffas mera. Kan vi ordna ngn. typ av sammankomst i bygdegården ?
t.ex. en gång i månaden. Bra förslag tyckte vi kvinnor.

Vid pennan      Eva Olofsson


