
Bystämma Käloms Byalag, 2021-06-09

Närvarande: Bodil o Gösta, Agneta, Örjan o Lotta, Sören o Ingegerd, Stig Engström, Erik-Olof, Leif 
Ögren, Ines o Leif, Gun-Britt, inger Angeria o Stefan Åberg, Bernt Holmberg, Anna Nilsson, Göte 
Thoren. Bernt Tyrebo kom lite senare.

§1 Stämmans öppnande

§2 Parentation. June Ögren. 

§3 Stefan Åberg valdes till Ordförande för stämman.
      Agneta Bylander valdes till Sekreterare.

§4 Dagordningen godkändes av stämman. 

§5 Val av två protokolljusterare, vilka blev Inez och Anna

§6 Mötets behöriga utlysning. 
Mejl har gått ut till samtliga två veckor före mötet. Affischer har satts upp på anslagstavlorna.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultatredovisning, är utskickad till samtliga via mail.
Tillägg till verksamhetsberättelsen: September 2021, flyttade Lars o Jeanette Lagergren till Bränna, 
Joes ställe. 
Verksamhetsberättelsen, samt resultatredovisning är godkänd

§8 Revisionernas berättelse lästes upp och godkändes.

§9 Styrelsen beviljades av stämman ansvarsfrihet.

§10 Styrelsens förslag till stämman: 
Bymöte 20 oktober, vilket blev beslutat. Styrelsen kallar.

§11 Val av ordförande för byalaget, avser 2021: Bodil Persson

§12 Val av Styrelseledamöter: Stefan Å, Bernt H, valdes på två år. 
Suppleanter: Inez och Anna, omval på 1 år. 

§13 Val av revisorer: Omval av Göte och Carl-Göran
Revisorsuppleant: Karin Ernehed nyval och omval av Sören Ekerbo.

§14 Val av Valberedningen: Kristina Ernehed sammankallande, Gun-Britt och Maria Engström
Obis och grannsamverkan: Göte Thoren och ersättare Lotta Ernehed 

§15 Val av valborgsmässokommitté och Lilljulkommitté: Kommittéval får ske på bymötet.

§16 Övriga frågor och meddelanden.

-Göte, Ingrid och Gösta är nu registrerade hos Polisen som grannsamverkare. 
Då Göte vill sluta och Ingrid flyttat ska de avregistreras och Gösta föreslår Bernt Tyrebo, som då 
tillsammans med Gösta kommer att vara registrerad som grannsamverkare hos polisen.

-Örjan berättade att Fiskvårdsområdet har köpt in 5 stycken grillmöbler, som finns utplacerade längs 
Långan. Ett ställe är på Holmen vid Långforsen. Ett annat står vid Lundsjön.
De kostar ca 9200 kr/st, och förslag var att köpa in ett till byn, vilket stämman godkände.
Örjan ansvarar för att köpa in ett grillbord till byn.



-Bernt Holmberg tog upp målning av skolan, vilket har fördröjts. Meningen att de skulle måla ifjol.
Bodil har ringt kontinuerligt till Vaplan, som lovat komma, så vi hoppas att det sker nu på 
försommaren. De ska måla fönsterkarmarna vita och sprutmåla fastigheten faluröd. 

- Lotta har bokat arrangemang inför höst och vår, via estrad norr
- Dessutom har Bygdegårdarnas riksförbund avsatt 2 miljoner för att stötta arrangemang, att 
bygdegårdar kan anlita musiker, filmskapare, teater, mm.  
Max 15000 ges i bidrag och för Ett arrangemang. 
Den man bokar bör vara från regionen, då reseersättning ej kan betalas.
Först till kvarn gäller, tar pengarna slut, så får man inget bidrag. 

-Gun-Britt upplyste om att då hon gick runt på allmänningen vid badhuset, fanns där mycket snöbrott
och nedfallna träd. Allmänningen består av 1 ha, nedanför kvarnen och tillhör Böle och Utgård. 
Denna allmänning har funnits sedan 1700-talet, där man hade gemensam kvarn o såg, samt bröt 
stenblock.
Skogen där är gammal och förslag kom att avverka och på så sätt få inkomst till byn
Problem kan bli vart man kan köra fram virket, samt ägandefrågan. 
Örjan tog på sig att prata med Emil, som arbetar med fastighetsreglering på Norra Skog, för ett 
förslag/rådgivning. Göte påpekar att vägen är för smal för skotare. 
Ett förslag var att någon med traktor hämtar nedfallna träd till ved.
Då allmänningen tillhör Böle o Utgård, så kanske detta inte är en fråga för hela byn, utan aktuella 
markägare får komma överens.
Vi avvaktar med vidare besked, och Örjan kallar till möte senare. 

-Det togs upp att Traktorer och jordbruksmaskiner från övriga byar ibland kör fort genom byn. 
Beslut att de markägare som arrenderar ut framför dessa synpunkter till arrendatorerna. 

-Kulturvecka till hösten. Det har föreslagits en utställning i bygdegården med slöjdalster i oktober. 
Vi ställer upp och anordnar fika. 

§17 Stämman avslutas. 

Sekreterare Agneta Bylander

Justerare Ines Lundberg Anna Nilsson

Ordförande Bodil Persson


