
Styrelsens berättelse för år 2012.

Bystämma och styrelsearbete

Bystämma hölls tisdagen den 13 mars 2012 med 23 bybor närvarande. 
För att fira byalagets 50-årsjubileum bjöds till kaffet en välsmakande tårta.

Vid stämman valdes Carl-Göran Palmqvist till byfogde och styrelseordförande 
på ett år. Till styrelseledamöter för två år omvaldes, Eva Olofsson och Bernt 
Tyrebo vilka tillsammans med kvarstående ledamöter Mats Ulfsgård och Stefan 
Nolervik uppdrogs bilda styrelse för 2012.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Stig Engström, Ann-Charlotte Ernehed 
och Bodil Persson.

Till revisorer omvaldes Bernt Holmberg och Margaretha Nolervik.

Till revisorssuppleanter omvaldes Gunnar Olofsson och Gösta Persson.

Till valberedning valdes Gun-Britt Palmqvist, Örjan Ernehed och Ingrid 
Jacobsson.
Sammankallande: Örjan Ernehed.

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 sju 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:  

- Fortsatt arbete för att åstadkomma bättre landsväg. Eva och Carl-Göran 
har deltagit i två möten med Trafikverket, Regionförbundet och Krokoms 
kommunalråd. Enda påvisbara resultat var att en förnyad trafikmätning 
med nya mätpunkter (3 st) genomfördes. Tyvärr kunde endast marginella 



skillnader i trafikfrekvens i jämförelse med tidigare mätningar påvisas. 
Trafikverkets gränssättande kriterium för asfaltbeläggning ligger på ca 
250 ÅDT. (Årsmedeldygnstrafik). Mätningarna längs vår väg (748) visar 
på ca 80 ÅDT! Trots detta kommer inte våra påbörjade ansträngningar att 
få en bättre och belagd väg att upphöra. Avgörande är att vägen i den 
kommunala planeringen ges sådan prioritering att den kan införas på 
länstrafikplanen. Styrelsen bevakar detta. Av stor betydelse är att vi alla 
fortlöpande anmäler förekommande brister i vägunderhåll till 
Trafikverkets kundtjänst. Detta gäller såväl sommar- som vintertid.

- Ansträngningarna för anskaffning av ett fiberbaserat bredbandsnät har 
tagit fart under året. I mars månad genomfördes ett välbesökt 
informationsmöte i vår bygdegård. Vid mötet deltog representanter för 
Telia, Skanova och PTS (Post och Telestyrelsen). Information om 
förutsättningar och tillvägagångssätt för att bygga ett fibernät i våra 
bygder gavs. Förutom detta delgavs från Telias informationsdirektör 
motiv till förestående teknikskifte med borttagning av dagens kopparnät.

- Fibersatsningarna har under hösten fortgått i samverkan med 
Rise/Tulleråsen, Bredbyn/Berg och Landön. En enkät har gått ut i 
samtliga byar och svaren på denna visar att ett mycket stort intresse för 
anslutning föreligger. Antalet intresserade fastigheter uppgår till omkring 
170 st. I vår by drygt 30 fastigheter (ca 90%).

- I november inbjöds IT-konsultföretaget AXEG till ett möte i bygdegården 
där företaget kunde presentera sina möjligheter att biträda oss med en 
förstudie angående fibernätsutbyggnad. En förstudie är helt nödvändig för 
att klarlägga vilka möjligheter och kostnader som föreligger.
Vid mötet, där representanter för byarna deltog, beslutades bilda en 
samrådsgrupp för att driva arbetet vidare. Ambitionen är att efter en 
genomförd förstudie ha förutsättningar att bilda en ekonomisk förening 
med syfte att bygga ett gemensamt fiberoptiskt bygdenät.

- Arbetet i samrådsgruppen har under innevarande år (2013) fortskridit i 
samarbete med kommunens handläggare. Ett antal möten har hållits bl a 
med medverkan av Telia/Skanova och Jämtkraft. En första förstudie 
kommer att beställas från Skanova och betalas med ”Leadermedel” 
genom kommunens försorg. Motfinansiering sker genom redovisning av 
nedlagd ideell arbetstid.

- Göte Thorén har varit byns representant i 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 leder även OBIS väggrupp där ett intensivt arbete pågår för att med 
gemensamma strävanden mot politiker och myndigheter få till stånd en 
upprustning av Offerdalsbygdens urusla grusvägar. 

- Efter tidigare beslut ingår Kälom i det brottsförebyggande nätverket 
”Grannsamverkan”.  Vid bymötet i juni deltog företrädare för 
Polismyndigheten med information om syftet med Grannsamverkan.

- Genom Käloms Bad-och Tvättstugeförenings försorg har en vacker bro 
över bäcken vid bybastun uppförts. Broinvigningen med tillhörande 
festligheter genomfördes söndag den 16.e juni. 
(Se kulturrapporten i bilaga 1).

- Efter flera års uppehåll genomfördes på nytt ett traditionellt 
midsommarfirande vid bygdegården. Mycket folk, vackert väder, lekar 
och spexande bidrog till en mycket trevlig och uppskattad 
midsommarafton. För att fira byalagets 50-årsjubileum sponsrade 
bykassan den välsmakande midsommarbuffén.

- Inför Krokoms kulturvecka tillverkades en kommunbonad av kvinnor i 
Krokoms kommun. Sammanhållande och initiativtagare var bl a Eivor 
Comén. Kälomsbonaden sömmades av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt 
och Ingrid Jacobsson som i ett vackert broderi bl a visar att Kälom består 
av fyra delbyar.

- Bland nya införskaffade inventarier till bygdegården kan nämnas en 
inköpt datavideoprojektor. Från ”Hjalmars” har Lars-Gunnars barn skänkt 
ett stort kassaskåp till byn. Kassaskåpet har placerats i bygdegårdens 
förråd och kommer att inrymma byns gemensamma handlingar. (Skåpet i 
skolan är redan fullt).

- Byalagets bankkonton har överförts från Swedbank till Handelsbanken. 
Främsta anledning att Swedbank ej längre hanterar kontanter. 

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

Aktiviteter och evenemang i byn och bygdegården.

En detaljerad återblick över byns genomförda evenemang och verksamheter ges 
i  bilaga 1.
Som framgår av bilagan är verksamheten av imponerande volym och med 
många högkvalitativa inslag.



Vi kan som Kälomsbor ännu en gång med stolthet blicka tillbaka på ett mycket 
väl genomfört verksamhetsår och kulturprogram.

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

Valborgsmässoafton: 2994 kr
Lilljulkväll : 1420 kr 

Ekonomi

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

Året uppvisar ett minusresultat om 6 126,47 kronor.
Byalagets tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 140 338,93 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 2013

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla Kälomsbor för väl genomförda 
insatser under det gångna året. 
Vi ser nu fram mot 2013 och fortsätter oförtrutet att jobba för bättre väg, bra 
bredband, och ett nytt innehållsrikt kulturår. Tre viktiga grundpelare för byns 
framtida utveckling.

Styrelsen i mars 2013.

Carl-Göran Palmqvist Eva Olofsson Bernt Tyrebo

Stefan Nolervik Mats Ulfsgård




