
Minnesanteckningar från Bymöte i Kälom 2020-10-20

Närvarande 

Erik-Olov, Sören och Ingegerd, Gösta och Bodil, Leif Lundberg, Örjan och Lotta, Agneta, Stig 
Engström, Gun-Britt, Stefan Åberg, Göte och Bernt Tyrebo. 

Bodil hälsar välkommen och lämnar ordet fritt. 

Årets lill-julkväll ställs in detta år, pga läget med corona.
Vi får återkomma vid årsmötet till våren, om fortsatta firanden framöver. 

Gruppen Fyrhjulingen är planerad att komma hit i slutet på november. 
Vi annonserar ut och de som vill får komma, dock max 40 biljetter kommer att säljas. Estrad norr 
sänker priset om det inte går ihop. 
Lotta har kontakt med Estrad norr och Bodil ordnar med fika.  

Lotta tog upp en fråga från småbarnsföräldrarna, som vill ordna lekplats eller aktivitet för barnen, 
mitt i byn vid skolan. 
Vi kan söka bygdemedel för detta, och måste skicka ansökan före 31 oktober. Kan ta med boule-
banan i ansökan? 
Karin m.fl. kan skriva ansökan, men Bodil eller Bernt skriver under och skickar. 

Örjan tar upp att husvagnen på gaveln måste stå minst 4,5 meter från huset. Börjar husvagnen brinna
och huset tar eld, gäller inte någon försäkring. 
Priset för uppställning av husvagnen är 1500 kr nu och kommer att höjas till nästa år. 
Bernt pratar med Tord om att flytta husvagnen. 
Styrelsen tar senare beslut om nytt pris för campingen. 

Fråga om övriga intäkter konto 3024. Byalaget hade sökt bidrag för renovering av skvaltkvarnen som 
Stig Nilsson utförde år 2019. Några bybor hjälpte också till ideellt med renoveringen. Stig återförde 
därför en del av lönen till byalaget detta år.

Bidrag har kommit för promenad-aktiviteten i byn. 2-3 personer, till uppemot 9 personer har deltagit 
i aktiviteten. 



Fiberföreningen Östra Offerdals Fiber skall upplösas så insatserna och Bygdepengen(som 
fiberföreningen fick av IP-Only) är utdelade till byalagen. ÖOF håller inne 3 000 kr för oförutsedda 
utgifter. Kälom fick 18 791 kr,  Bredbyn 18 791 kr, Landön 27 013 kr och Rise/Tulleråsen 52 851 kr. 
Detta har ännu inte bokförts av byalaget.

Det har varit några tillställningar i byn, vilka totalt gett en vinst på 14536 kr.
Vi kan inte söka krisstöd hos Boverket, då man måste ha en omsättning på 250000 kr
Kommunen vill höra från föreningarna hur verksamhet och ekonomin ser ut, för att se om/hur de ska
stötta. Vi har dock inte gjort några stora förluster.

Nu har vi papper på att badhusföreningen är nedlagd. 
Det har varit många badare på slutet. 
Gun-Britt utses till badmästare. Tömmer om det finns pengar och köper in rengöringsmedel, mm om 
det behövs. 
Arrendeavtal ska skrivas med Maria Thorén. Så badhuset får stå på hennes mark. 
Erik-Olov fortsätter som tillsynsman. Han går förbi där varje dag. 

Vi har hyrt ut rummet på övervåningen till en jägare i 3 nätter. 
Styrelsen kommer att besluta om hyra vid ev. kommande tillfällen. 

Vi har fått 14000 i bygdemedel, för att köpa saker till skolan.
Det har bl.a köpts en extra madrass. Det återstår 5-600 kr att handla för innan årsskiftet. 

Göte informerar om OBIS möte. 

Vid pennan

Agneta Bylander


