
Minnesanteckningar från Bymöte 2020-06-11

Närvarande: Bodil och Gösta, Örjan och Lotta, Carl-Göran och Gunnel, Gun-Britt, Erik-Olov, Sören och 
Ingegerd, Stefan och Inger, Göte, Maria, Eva, Ines och Leif, Agneta, Kristina och byns yngsta 
medborgare; Erik Ernehed, 2 veckor. Bernt kom lite senare.

Städning på skolan och ev. försäljning av saker. 
Wilma och Ines städade för ett år sedan. Böcker som är inne är sorterade. Ute i förrådet är det mycket
som ska kastas eller säljas. Önskvärt att så många som möjlig är med, då det är ganska omfattande 
och så alla får vara med och avgöra om något inte ska kastas. 
Pga coronan, så väntar vi med detta, så vi kan vara med så många som möjligt.

Fiskare kommer och hyr skolan nu när det blir fritt att resa, men de kan bo ändå. Det är förråden som 
är fulla och måste rensas.

Konstutställningen som är kvar inne, ska lånas ut till hembygdsföreningen i sommar. 

Badhus-frågan kommer snart att vara löst. 
Alla papper är nu skickade till lantmäteriet, och vi väntar på lagfart. 
Ett gåvobrev för byggnad på ofri grund, ska skrivas under och skickas till skatteverket. 
Badhuset står på Maria Thorens mark. Det är bokat ett möte med henne till helgen, för att ev. skriva 
ett avtal på nyttjande av marken. 

110 000 kr har vi fått i bygdemedel, för att måla om skolan. Vykander är kontaktad, för att målningen.

Krokoms kommun erbjöd Byalag och föreningar en uppmuntran till att anordna aktiviteter såsom 
löpargrupper, tipspromenader, etc, att söka. 
Bodil sökte, och byn har nu fått 5000 kr i folkhälsobidrag.
Det blev bestämt att vi kommer att ha organiserade promenader i byn.
Den första gemensamma promenaden, blir på onsdag 17 juni, kl. 11.00. Samling vid bygdegården.
Bodil skickar ut ett mail till byborna ang. detta.

Boule-bana. Örjan pratar med Lasse Melander, om tillstånd att anlägga boule-bana bakom skolan, 
nära hans gräns. Det bestämdes att om vi får ok, så tar vi från byns kassa till att gräva och köpa grus 
till detta, ca 6000 kr. 

Lotta berättade om de arrangemang som är bokade till hösten. 
ett arrangemang blev avbokat nu i vår, pga corona, men utan kostnad. 
i höst är Johan Edefors inbokad 12 september. 
vecka 41, eller 42, kommer Patriks combo. 



v.9 är JP Nyströms från Malmberget och sjunger visor.
Därefter för barn är det inbokat ”adjö herr muffin” Gullan Bornemark. 

Ingegerd informerade om en aktivitet på kapellet. Två medarbetare kommer och har ett friluftsmöte 
den 28 juni, kl. 11.00. Kälomsborna kommer att bli inbjudna och bland annat få provsmaka persisk 
kebab. 

Kristina redovisade för enkäten som skickades ut förra veckan. 
Det bor 50 vuxna invånare i byn och av dem svarade 28 på enkäten.
22 tyckte att gemensamma aktiviteter är viktiga, 6 st mindre viktigt. 
14 st kunde tänka sig att hjälpa till med arrangemangen och många förslag gavs till aktiviteter.
Kristina kommer att skicka ut ett mer detaljerat resultat av enkäten, senare.

Det bestämdes att vi under bymötet bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha närmsta halvår, samt att vi 
väljer kommitté till att ansvara för dessa. Valberedningen bör ha tillfrågat dessa personer. 
Nästa gemensamma aktivitet i byn är lilljul-kvällen, där Sören, Göte, Gunnel och Eva är ansvariga. 

Det fattas 2150 kr i kostnader innan vi når bidraget till skolan som är 14 000 kr. 
Om vi inte kommer upp i summan 2150 så kan vi köpa rullgardiner till lägenheten i bygdegården för 
resten av pengarna. 
Då kan vi rekvirera bidraget.
 
Fönstret på bygdegården där utrymningsvägen gjorts ska åtgärdas. Fönstret ska vändas, nya gångjärn 
behövs, så man kan ta sig ut den vägen.
Erik-Olov vet hur det ska göras. Stefan Åberg frågar Stig Engström, om att fixa detta. 
Ska vara klart denna sommar.

Påminnelse om OBIS-möte den 29 juni.

De som använder bastun, ska from nu Swisha till byalaget, istället för till badhusföreningen. 

Vi avslutar bymötet! 

Vid pennan

Agneta


