
Minnesanteckningar från Bymöte , Kälom 2017-10-24.
26 bybor närvarade.

Bodil Persson-Bertilsdotter hälsar välkommen och förklarar ordet fritt.

 Göte överlämnade ”kaffeboken” till Käloms Byalag.
Innbörden är att varje byalag ska ordna adventskaffe på Hällebo.
Nu blir kaffekalaset först i februari då det var många aktiviteter på Hällebo före Jul.
Vi tar emot boken och lovar ordna kaffekalas.

 Kristina: Blir det Rally i vinter? Ansökan ang. tillstånd att köra genom byn ska lämnas .
Skriftligt brev brev från byalaget, att vi tillstyrker tillstånd, ska lämnas.
Träff med landshövding. Gösta och ngn mer från Kälom ordnar detta.

 Bernt H: vem jobbar på konserten den 10 nov.?
Örjan, Anders och Bernt H. jobbar och ev. Karin.

 Gunnel: Trasig utlampa på bygdegården måste fixas.

 Offerdalsveckan/sommaren: Det är Bredbyn, Tulleråsen och Kälom som ordnar.
Vi väljer Bernt H. och Kristina att ingå i kommitté för kommande Offerdalsvecka.

Kälom kallar till en första träff med övriga byarna.

En del ideér kom redan upp: kan vi ha byloppis ? Byborna får ordna egna loppisar.

Vi kan då sälja fika på Bygdegården.

 Bodil informerade om att bidrag sökts hos Jordbruksverket till väglyse genom byn.

Om detta beviljas får vi 90% av kostnaden. Resterande 10% har sökts via 
bygdemedel.

Vi har även sökt bygdemedel till nytt tak på skvaltkvarnen i byn.

Affischerna som finns på bygdegården efter alla evenemang och artister ska ordnas 
upp.

Det finns redan ram och glas för ändamålet.

Kan vi ha några arbetskvällar ev. en studiecirkel för att få till stånd detta ?

Karin och Cesar kallar.

Karin Ernehed med familj, som flyttat till Kälom, får en orkidé och hälsas välkommen 
till byn.



          
           FIKA
             
             Skolan och dess framtid ska diskuteras på bymötena.

Olika tankar kom fram:

 Svår att sälja. Vad gör vi av alla grejor ?
Inget vatten och avlopp.
Kan någon nyttja skolan, utställningar? Andra evenemang?
Skolan har ett kulturhistoriskt värde. Idag finns få skolor bevarade
Från 1874-års skolbyggnadsstadga. Vår skola är en av dem.

 Skolan är i behov av renovering: tak, målning osv.
Skolan kosta ca.6.000:- / år exkl. lokalbidrag.

 Skolgrupp bör tillsättas ( inte styrelsen ).
Förslag på grupp: Karin, Anders och Maria.

             De ska utreda hur en ev.försäljning eller renovering kan få göras.

 Någon vill helt enkelt riva skolan.

Diskussionerna fortsätter. 

Anteckande gjorde Eva

     

 


