
Styrelsens berättelse för år 2011.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls tisdagen den 15 mars 2011 med 23 bybor närvarande. 

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande 
på ett år. Till styrelseledamöter för två år valdes, Mats Ulfsgård (omval) och 
Stefan Nolervik vilka tillsammans med kvarstående ledamöter Eva Olofson och 
Bernt Tyrebo uppdrogs bilda styrelse för 2011.

Till styrelsesuppleanter omvaldes Stig Engström och Ann-Charlotte Ernehed.

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margaretha Nolervik.

Till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

Till valberedning valdes Gun-Britt Palmqvist (nyval), Örjan Ernehed och Stig 
Nilsson.
Sammankallande: Stig Nilsson.

Styrelsen har konstituerats enligt följande:

Ordförande: Carl-Göran Palmqvist
Vice ordförande: Mats Ulfsgård
Sekreterare: Eva Olofsson
Kassör: Bernt Tyrebo
Ledamot:  Stefan Nolervik

Styrelsen har under året hållit elva protokollförda möten. 
I enlighet med årsstämmans beslut har dessutom hållits två protokollförda 
”bymöten”, ett i juni och ett i oktober.  

Bland årets verksamheter i byn och större uppgifter för styrelse och byalag kan 
följande nämnas:  

- En tyngdpunkt i arbetet har i likhet med föregående år legat vid 
ansträngningar att åstadkomma permanenta förbättringar av vår landsväg. 
I samverkan med Näversjöns byalag arrangerades ett stormöte i Käloms 
bygdegård onsdagen den 29.e juni. Vid mötet deltog, förutom ansvarig 
personal från Trafikverket Region Mitt, även Krokoms kommunalråd 
Maria Söderberg och Göte W Swén. Mötet var välbesökt med ett sextiotal 



deltagande personer från båda byarna. Även om inga konkreta löften 
kunde ges tjänade mötet som en tydlig manifestation för den vikt vi lägger 
vid vägfrågan. 
Vid mötet överenskoms om ett förnyat möte vid Trafikverket i september. 
Detta genomfördes med deltagande av byalagets ordförande, 
kommunalrådet Swén och planeringsansvariga ur Trafikverket. Liksom 
tidigare anförs resursknapphet som skäl till att inga åtgärder på kort sikt 
kan utlovas. För att inte ”tappa tempo” i frågan är ett nytt möte vid 
Trafikverket inplanerat fredag den 20.e april 2012.
Eva Olofsson och C-G Palmqvist hade i december ett möte med ansvarig 
tjänsteman i Regionförbundet Jämtland angående vägen. Vid detta möte 
framfördes vikten av att väg 748 läggs in i framtida länsplanering för 
bärighetsförstärkning och beläggning.

- Minst lika väsentlig för byn är frågan om framtida bredbandsuppkoppling. 
Eftersom statsmakterna angett en treårig satsning om totalt ca 1,5 
miljarder för utbyggnad av fiberoptiskt bredband på landsbygden framstår 
det som ytterst angeläget att söka möjligheter att utnyttja dessa medel. 
Bymötet i oktober beslutade att frågan skulle utredas vidare och att ett 
seminarium för kunskapsuppbyggnad skulle anordnas genom kontakter 
med PTS (Post och Telestyrelsen). Efter kontakt med grannbyar 
beslutades uppdra åt Krokoms kommun att kalla till ett sådant 
seminarium. Kontakter har tagits och seminariet kommer att hållas i vår 
bygdegård 27 mars innevarande år. Inom kommunen pågår dessutom i 
samverkan med länsstyrelse och aktuella operatörer (Jämtkraft och Telia) 
en kartläggning av vilka framtida möjligheter för utbyggnad som 
föreligger.

- Representanter för styrelsen har deltagit i möten med OBIS (Offerdals 
byalag i samverkan). En viktig uppgift har varit att försöka påverka Telias 
aviserade nedmontering av det fasta telenätet, som bl a berör Kälom. 
Göte Thorén har vid ett antal möten varit byns representant i OBIS. 
Genom hans försorg har en skrivelse tagits fram med krav på att fullgod 
telefoniförbindelse måste vara säkerställd innan befintligt ledningsnät 
nedmonteras.

- Underlag för beskrivning av byn såväl historiskt som i nutid, har tagits 
fram för publicering på Offerdals hemsida, www.offerdal.se.

- Feriearbete i kommunens regi genomfördes under tre sommarveckor av 
Viktor Nolervik och Erik Hammarberg. Under arbetsveckorna 
genomförde grabbarna ett mycket förtjänstfullt arbete med både ny-och 



förbättringsmålning på bygdegården. Dessutom, under regniga dagar, 
putsades fönster inomhus.

- På uppdrag från bymötet har undersökts möjligheter att utöka byns 
väglyse. Kontakt togs med ägaren till befintliga telefonstolpar, Scanova, 
för att utröna möjligheten att, i händelse av nedmontering av 
kopparledningarna, kunna överta stolparna för att nyttja till vägbelysning. 
Tyvärr var detta p g a säkerhets- och miljöskäl helt omöjligt. Styrelsen 
undersöker andra möjligheter för utökning av belysningen. 

- Efter beslut vid bymöte ingår Kälom i det brottsförebyggande nätverket 
”Grannsamverkan”. Göte Thorén, Gösta Persson och Ingrid Jacobsson är 
byns kontaktpersoner mot nätverket. Reglementerad skyltning vid byns 
in- och utfarter samt inom byn har genomförts. 

- I regi av Käloms Bad-och Tvättstugeförening genomfördes ett omfattande 
restaureringsarbete vid kvarndammen och branddammen. En ny och 
vacker träbro har anlagts över bäcken. Åtgärderna har möjliggjorts genom 
beviljade bygdemedel och, framförallt tack vare omfattande ideella 
arbetsinsatser av bybor.

- Ny ansökan om bygdemedel för fortsatt ombyggnad av bygdegårdens 
övervåning har inlämnats till Länsstyrelsen. Sökt belopp: 247 500 kr.

Aktiviteter och evenemang i bygdegården.

En detaljerad återblick över genomförda evenemang och verksamheter ges i 
bilaga 1.

Som framgår av bilagan är verksamheten i vår bygdegård av imponerande 
volym med många högkvalitativa inslag.
Vi kan som Kälomsbor ännu en gång med stolthet blicka tillbaka på ett mycket 
väl genomfört kulturprogram.

Valborgs- och Lilljulkvällskommittéerna gjorde som vanligt ett bra jobb som 
inbringade pengar till vår kassa.

Valborgsmässoafton: 1953 kr
Lilljulkväll : 3295 kr (varav 1500 till Badhusföreningen).



Ekonomi

Styrelsens ekonomiska redovisning, med resultat- och balansrapport över det 
genomförda verksamhetsåret framgår av bilaga 2.

Året uppvisar ett plusresultat om 11 790,87 kronor.
Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 172 236,40 kronor.

Vår ekonomi är stabil och under god kontroll. Som påpekats i tidigare 
årsberättelser är dock marginalerna mot oförutsedda utgifter små varför en 
kontinuerligt noggrann verksamhetsplanering och ekonomiuppföljning är av 
yttersta vikt.

Med sikte mot 2012

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda 
insatser under det gångna året. 
Vi ser nu fram mot 2012 och fortsätter att oförtrutet att jobba för bättre väg, 
bra bredband, och ett nytt innehållsrikt kulturår. Tre viktiga grundpelare för 
byns framtida utveckling.

Styrelsen i mars 2012.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt 
Tyrebo

Stefan Nolervik Mats Ulfsgård


