
BYMÖTE KÄLOMS BYALAG 2017 06 08
Minnesanteckningar

Närvarande: Bodil, Lotta, Martin, Bernt Tyrebo, Inez, Stig Engström, Gösta, 
Gunnar Olofsson, Göte, Stefan Åberg, Ann-Charlotte, Sören Ekerbo, Ingegerd 
Ekerbo, Leif, Gun-Britt, Gunnel Palmqvist, Maria, Erik-Olov, Anders, Kristina, 
Karin, Cesar, Elira samt Ayline.

- Ordförande Bodil hälsade välkommen och lämnade ordet fritt för byborna.
- Carl-Göran frågade om bygdemedel för installation av bredband och fick svaret att  
pengar är beviljade för detta.
- Bytelefon-katalogen uppdaterades.
- Midsommar-afton 2017: Följande personer erbjöd sig att anordna midsommarfesten 
i år: Gösta, Carl-Göran, Örjan, Kristina, Karin, Anders samt Maria. 

Följande information meddelades:
- Vägen till Näversjön är numera öppen för byborna.
- Work-shops runt ämnet Turism kommer att hållas i Åkersjön den 20 juni 2017.
- Skogsdag i Bölesbodarna ska anordnas den 26 augusti.
- Vägskyltar med hastighetsbegränsning i byn bör flyttas till början och slutet av byn.
Örjan har kontaktat berörda instanser och skickat in ansökan för att få till stånd en 
flyttning av skyltarna. 
- Offerdalsveckan 2018 kommer att bli i Käloms området. Överlämning och 
mottagande av budkaveln kommer att ske på årets avslutning av Offerdalsveckan.
- Grävning ska utföras för boule-banan.
- Kommande arrangemang är inbokade i sommar på bygdegården: 
Konsert med Brendt och Stephanie den 16 juni samt Flattmilja den 29 juli.
- Maria E och Kristina E hade förslag på intressanta föredrag som byn kan boka i 
framtiden  ”Livets bröd med Pastorn i Ås” från Maria   
samt ”Skida över Svalbord” från Kristina.

Efter informationsdelen fortsatte mötet med diskussioner runt ämnet:
”Skolans framtid i byn” i de grupper som satt vid respektive bord.
Efter diskussionerna redovisade varje grupp vad de kommit fram till. 
Följande tankar framkom:
- Avyttring av skolan: Problem med många saker som finns på skolan.
Vinst: Byn slipper ansvaret för skötsel och ekonomi.
- Vision för byn: Vad vill man ha i byn?  Mer aktiviteter- Fundera hur skolan ska 
passa in.  Avvakta hur man vill använda skolan.
- Lägga kraft och resurser på bygdegården i stället
- Skolan kostar 6 000 kr/år. Samla in den summan för att skolan inte ska gå med 
förlust
- Vid försäljning: ställ krav på köparen beträffande hur den ska användas!
- Byn ska behålla skolan! 
- Utse en ”skolgrupp” som får jobba vidare med idéer runt skolan.



- Sälj skolan!
- Renovera den- hur?
- Hyr ut den för 6 000 kr/ år..
- Någon annan aktör har verksamhet på skolan- byalaget fokuserar på bygdegården
- Bjuda in till idé-träff om skolan
- Öppen förskola-  söka aktivitetsstöd från kommunen
 
Byalaget bjöd på gott fika som Bodil ansvarade för. 
Det blev en trivsam kväll med många bra tankar och idéer om Käloms framtid. 

Vid pennan 
Ann-Charlotte Ernehed


