
Minnesanteckningar förda vid bymöte 080612, 23 bybor deltog. 
 
Carl-Göran Palmqvist öppnade mötet. 
 
Eva Olofsson för minnesanteckningar. 
 
Toiwo Comén justerar. 
 
 
Styrelsen vill ta upp följande: 
 
Hur gör vi med byskyltarna ? 
 
Sommarcafé i samband med utställningen Oknytt. 
 
Möbler till skolan. 
 
Ordet är fritt. 
 
Bernt Holmberg fick vid årsmötet styrelsens uppdrag att undersöka huruvida det 
finns möjlighet, att via Röda Korset, få första-hjälpen-utbildning. 
Bernt berättar att medlemmar i Röda Korset ev. kan få denna utbildning gratis. 
Han jobbar vidare med ärendet. 
 
Eivor och Toiwo Comén  fick vid årsmötet styrelsens uppdrag att undersöka om vi skulle 
kunna inköpa en defibrillator. De har via Backe fått reda på att de har investerat i en 
defibrillator. Det vore bra att, vi som har lång väg till vård, snabbt skulle kunna  
hjälpa vid akuta hjärtbesvär. 
Eivor och Toiwo ska ta reda på hur Backe löste frågan. 
 
Leif Ögren berättar att det är förenat med risk för olyckor när lampor behöver bytas. 
Det är farligt att ensam klättra på höga stegar och samtidigt byta  trasig lampa. 
Det finns lampbytarstång  ( 4,7 m. ) att köpa. Priset är 3.700:- varför det inte är något 
alternativ. 
Det beslutas att Leif kallar  på hjälp när lampa ska bytas. Man bör vara tre personer. 
 
Eivor Comén  passar på att tacka för det fina jobb som utförts i kök och kopieringsrum. 
Vi har fått lister med krokar och hyllor i köket, samt hyllor i kopieringsrummet. 
På vinden har arbetet på börjats och de bygdemedel vi tidigare fått är upparbetade. 
 
C-G Palmqvist tar upp frågan om väglyse. 
Det finns önskemål om ytterligare två lampor i byn, vilket vore önskvärt både ur trevnads och 
trafiksäkerhets-synpunkt. 
Styrelsen jobbar vidare med frågan. 
 
Byskyltar 
Här kom diskussionen igång. 
Ska vi använda befintliga tavlor som nu talar om att vi var årets by år 2000 ? 
Kan texten bli Kälomsbygden med alla bynamn ? 



Skylt av plåt kan köpas för 2000:- / styck ( det ska finnas skylt vid båda infarterna , alltså 
4.000:- ) De måste sedan infattas i en träram av något slag. 
 
Bertil Östgren  tycker inte vi ska ha skyltar av plåt. 
 
Gunnar Olofsson menar att vi ska ta bort Kälomsskyltarna i varje ände av byn och sätta 
en skylt med ”Kälomsbygden ”mitt i byn, som också upplyser om byarnas olika namn. 
 
Toiwo Comén  anser att Kälomsskyltarna ska vara kvar och att de olika bynamnen skyltas 
med s.k. underskyltar. 
 
Beslut: Carl-Göran kollar med Vägverket vad de ev. kan bidra med. 
Diskussionen  fortsätter, vi måste få till stånd en bra lösning på skylt-problemet. 
 
 
 
Carl-Göran  informerar om de nya adresser som ska gälla för byn. 
Alla hushåll kommer att, från kommunen, få uppgift om den nya adress som ska gälla för 
fastigheten. 
Detta för att räddningstjänst lättare ska hitta rätt vid larm. 
En del hushåll i byn har redan fått sin nya adress, men tyärr fel adress. 
Var och en som fått fel adress kan ringa till kommunen och ändra på detta. 
Numret i nya adressen bör skyltas väl synligt på husen. 
 
 
Sommarcafé. 
Vecka 27 ska Oknytt-utställningen visas i Bygdegården. 
Affischer ordnar Ann-Charlotte med hjälp av Eivor C. 
I samband med detta ska vi ha sommarcafé. Vi har ett antal anmälda som vill ta hand om 
caféet, men det behövs flera. Några som kan baka till caféet anmäler sig. 
Beslut: Vi har ett möte 080618, där det ska bestämmas vilka som ansvarar för caféet 
olika dagar, vad ska severas ? vilka kan baka ? 
 
 
Möbler skolan. 
En hel del möbler har kommit in, men vi påminns om att det behövs mer. 
Kontakta Marika och/eller Mats som ansvarar för detta. 
 
Så avslutas Bymötet för denna gång och Carl-Göran tackar deltagarna. 
 
 
 
 
 
 
Eva Olofsson                                                                Toiwo Comén 
Antecknade                                                                   Justerade 
 


