
Minnesanteckningar från bymöte Kälom 2016-10-20.

18 bybor närvarade.

Bodil Persson Bertilsdotter hälsar välkommen och förklarar ordet fritt.

Bodil har fått information från senaste OBIS-möte.
Det kommer att ordnas sotarkurs för fastighetsägare, till en kostnad av 1.000:- / pers.
Man får bevis på att man genomgått utbildningen och får då sota egna fastigheten.
Anmälan ska ske till OBIS eller Bodil.

1:a hjälpen-kurs kommer att anordnas av Röda Korset till våren. Kursen är kostnadsfri.
Mer info kommer från RK.

Centern har möte i församlingshemmet i Ede ang. infrastruktur i glesbygd.
Mötet äger rum 2016-11-16.

Gösta P: Badhusföreningen har beviljats bidrag på kronor 15.000,- för inköp av hjärtstartare.
Vi har även fått offert på kurs avseende första hjälpen samt hur man använder hjärtstartare.
Anna Hansson HC i Änge ordnar kurs för upp till 12 deltagare. Kostnad 3.500:- samt reseers.
Många bybor visade intresse att deltaga i denna utbildning. De som inte får plats på denna 
kurs går lämpligen på RK:s kurs i vår.
Hjärtstartare ska köpas och det är bybornas mening att kursen ska betalas ur bykassan.
Även betalning av hjärtstartare ska tas ur bykassan i väntan på erhållande av beviljade medel.
Ärendet tas upp vid styrelsemöte 2016-11-08.
Sedan diskuterades var hjärtstartaren lämpligen ska vara placerad.
Badhusets träningsrum kan vara tänkbart.

Örjan E:  Byns 50-skyltar bör omplaceras och gälla längre sträcka genom byn.
Örjan tar kontakt med Trafikverket.

Bernt H. ( som inte deltog i mötet ) har jobbat vidare med frågan ang. avverkning på byns 
allmänning. Det visar sig vara svårare än väntat och Bernt får återkomma med redovisning 
kommande styr.möte.

Brandstege är uppsatt från övervåningen (lägenheten) på bygdegården.

Innan fikat bar några starka herrar upp en bäddsoffa till övervåningen.
Soffan är köpt på Återbruket i Krokom för 350:- och ser väldigt fin ut.

Carl-Göran P: Fibergrävning bör kunna påbörjas i vår.
Installation inne i fastigheten kan påbörjas redan nu.
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