
Minnesanteckningar från bymöte Kälom 2019-06-10

19 bybor deltog.

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

Vi började med att fika.
Bernt H.och Bernt T. ordnade gott fika med bl.a. glass, röda vinbär och god gräddsås.

Därefter hälsades  Agneta och Simon Bylander välkomna till byn och Agneta som var på 
mötet mottog fin orkidé.

 Stig Nilsson berättade om kvarnen och stundande takbyte.
Byggnadsställning som ska användas finns nu på hembygdsgården i Ede.
Ställningen blir ledig i början av juli och då kan takbytet på kvarnen starta.
Det behövs frivillig arbetskraft och Stig mailar byborna när hjälp behövs.

 Byggnadsställningen kan bli nödvändig även vid montering av utrymningsplattform
på Bygdegården.
Brandstege ska installeras på skolan före Midsommar.

 Bernt H, berättar att Röda Korset har en gratis app där man får hjälp med att 
repetera sina kunskaper i HLR. ( hjärt o lungräddning ).
Instruktion hur man hämtar appen finns nu på Bygdegårdens anslagstavla.

 Postlådorna i byn är fortfarande dåligt märkta med namn och nummer.
Enligt Göte får vi framöver tillgång till märkapparat som OBIS har.

 Beräknat resultat för Bygdegården per 19-06-05 visar en mindre förlust, 
bl.a.beroende på ännu ej erhållet lokalbidrag.

 Skolan. Yttre underhåll är dåligt, huset måste målas. Styrelsen får i uppdrag att söka 
bygdemedel och ta reda på vilka som kan tänkas utföra jobbet. Offert krävs.
Maria, Karin och Anders gör i ordning skolan för uthyrning. Första gäst anländer till 
Midsommar.

Återigen kommer funderingar hur vi ska hantera skolan och de åtgärder som är 
nödvändiga. Vi är överens om att skolan bör bevaras, men återigen krävs ideellt 
arbete.

 Inget intresse för anordning av Midsommarfest. Kanske vi ”vilar” några år, för att

ta upp traditionen med Midsommarfest i byn framöver.

 Bodil tackade deltagarna, och vi begav oss hemåt i sval junikväll.

Antecknade gjorde Eva Olofsson.


