
Minnesanteckningar från bymöte Kälom 2018-10-23.

19 bybor deltog.

Byfogde Bodil hälsade alla välkomna och förklarar att ordet är fritt.

 Bernt Holmberg  meddelar att Offerdalssommar ger drygt 3.000:-  i överskott vardera
till de tre arrangörsbyarna, Kälom, Tulleråsen och Bredbyn.

 Kristina Ernehed vill sluta administrera facebooksidan för Käloms bygdegård.
Karin Ernehed tar över den uppgiften.

 Vi ska ordna plexiglas på fina affischtavlan bakom scenen.
Ett antal anmäler att de kan hjälpa till med detta.
Beslutas att det ska ske den 25:e oktober kl 10.00.

 Det ska ordnas en brygga ut från taket och till brandstegen från övervåningen på 
bygdegården.
Erik-Olof, Gösta, Sören och Örjan tar på sig den uppgiften.

 Göte rapporterar från OBIS:
Kalle Bäckwall har nu ensam tagit över Almåsa-anläggningen.
Placering av ny återvinnings-station diskuteras. Ev kan Tulleråsen komma ifråga.
Bättre skyltning på brevlådorna efterfrågas: tydligt nummer samt vilka som ska ha ÖP
på lördagarna.
Ny sporthall i Änge har nu fått ok. Utredning ska göras var lämplig plats finns

 Örjan ger styrelsen eloge för bra ek. redovisning samt att ett idogt jobb gett bra 
inkomster. 
Diskuterades kommande evenemang och att artister hör av sig och gärna vill komma 
till Kälom, då vi har ett gott rykte som arrangörer.



 SKOLAN.
Skolan var uthyrd i omgångar under sommaren, vilket gav en bra inkomst.
För att fortsatt kunna hyra ut skolan måste den fräschas upp.
Brandstege  måste finnas.
Läckage ska åtgärdas.
Målning behövs.
Fungerar elen och är ledningarna ok?
Beslutas att styrelsen söker bygdemedel på 25.000:- för dessa åtgärder.
Vore önskvärt att en ”skol”- grupp bildas.
Kan Karin och Anders gå vidare med skolfrågorna?

                                            F I K A

 Örjan, Lotta och Bernt Tyrebo bjuder på fantastiskt goda tårtor, som ett tack till de 
som gick brandvakt vid skogsbranden på deras mark i somras.

Diskussionerna fortsatte och vi tog nog både en och två tårtbitar……

Vid pennan
Eva Olofsson

             

      


