
Minnesanteckningar från Käloms bymöte den 7 juni 2018 
 
Deltagare på mötet:  
Bodil Bertilsdotter Persson 
Stefan Åberg 
Ingegerd Ekerbo 
Sören Ekerbo 
Erik-Olof Eklund 
Stig Engström 
Karin Ernehed 
Kristina Ernehed 
Bernt Holmberg 
Inez Lundberg 
Martin Nilsson 
Stig Nilsson 
Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt 
Gunnar Olofsson 
Margareta Nolervik 
Gun-Britt Palmqvist 
Gösta Persson 
Göte Thoren 
Bernt Tyrebo 
Leif Ögren 
 

• Bernt H informerar om Offerdalssommar. Programbladet är nu klart och kommer i 
allas postlådor fredag den 15 juni. Bernt passar på att tacka Cesar Puas för hans jobb 
med programbladet. Invigningen av Offerdalssommar sker den 30 juni och 
avslutningen den 18 augusti. Kälom har ansvar för dekorationerna. Det kommer att 
behövas hjälp från byn i samband med dessa, samt även konserten den 21 juli med 
Flattmelja.  
 

• Inez tackar alla för en lyckad Ankrace-dag vid bäcken. Det drog in drygt 3000 kr.  
 

• Bernt T har skickat ut ekonomisk rapport. Inga kommentarer kring detta. Det 
ekonomiska läget ser bra ut, det är inga arrangemang som har gått back.  
 

• Bodil informerar om att styrelsens ansökan om bygdemedel för att renovera taket på 
Skvaltkvarnen har blivit godkänd. Vi är beviljade 42057 kr. Det behövs någon som kan 
ta huvudansvaret för renoveringen (Stig Nilsson?) samt en arbetsgrupp som vill bistå 
med hjälp. Intressenter sökes! 
 

• På städdagen upptäckes att det runnit in vatten genom taket på kallvinden på skolan. 
Eventuellt kan det bero på vinterns kraftiga snötäcke. Ny koll ska göras efter att det 
regnat ordentligt.  
 

• Vidare angående skolan så kommer det hyresgäster dit v 26 som stannar i 1,5 vecka. 
Karin E och Anders L ställer i ordning för detta. 



 
• Skolan forts. Stefan Å tar upp skolans behov av ommålning. Kan det finnas möjlighet 

att söka bygdemedel för detta, alternativt få arbetshjälp från arbetsförmedlingen? Vi 
tar dessa funderingar med oss vidare. 
 

• Kafferepet på Hällebo blev mycket lyckad. Bodil skriver in i kaffeboken och lämnar till 
Göte för vidare passning till OBIS. 
 

• Käloms bygdegård har en facebooksida som Kristina E har skött. Där har annonserats 
ut alla arrangemang mm. Inläggen brukar nå 1-300 personer. Kristina vill nu lämna 
över ansvaret, finns det någon annan som vill ta över?   
 

• Angående bredbandet till bygdegården så har det uppstått en problematik då 
bygdegårdsföreningar räknas som företag vilket innebär dyrare abonnemang. 
Bygdegårdarnas Riksförbund jobbar för att hitta en lösning på detta, men tills vidare 
är lösningen att Bernt T tecknar en privat på bygdegården. Vi enades också om att 
invänta behovet av internet innan abonnemang tecknas.  
 

• Angående ansökan för utökat väglyse så är ansökningsförfarandet alltför komplicerat 
för att styrelsen ska kunna fortsätta arbetet utan detta läggs nu på is.  
 

• Angående frågan om Långforsen som åter är väldigt aktuell så föreslår Lotta E via 
mail ett öppet möte för oss inom byn. Inte för att ta någon ställning, utan för att alla 
ska få möjligheten att säga vad de tycker och tänker, ställa frågor och lufta de 
funderingar som finns, samt prata om vad vi tänker inför byns utveckling. Bodil 
påtalar att det finns ett beslut sedan tidigare om att byalagets styrelse inte ska 
hantera denna fråga, utan att det i så fall ska vara ett möte av och för de bybor som 
vill och är intresserade. Efter lite diskussioner landar mötet i att vi ordnar ett sådant 
möte så får de som vill komma. Kristina tar på sig ansvaret att ordna.    
 

• Göte informerar om Arne Lunds vykortssamling som kommer att bli digitaliserad, och 
föreslår att vi kan ha en utställning/visning av denna på bygdegården när det är klart 
 

• Frågan om midsommar lyfts, men ingen visar intresse att arrangera. 
 
 

Vid pennan,  
Kristina Ernehed  


