
 
MINNESANTECKNINGAR  BYMÖTE  KÄLOM  21 oktober 2008 
 
12st närvarande bybor i Bygdegården denna höstkväll. 
 
 
Carl-Göran hälsade välkommen med att frågan är fri. 
 
Carl-Göran meddelade att styrelsen har några saker att informera om senare under mötet. 
Bland annat kommer Marika att informera om Leader Mitt Jämtland, ett utvecklingsprojekt 
för hela Offerdalsbygden. 
 

- Renoveringen av dammen vid badhuset ville Leif prata om. Hur ska ansökan se ut.                            
Örjan tycker att vi kan rensa lite enklare i diket och vid inflödet. Han har pratat med 
Göte som samtycker. 
Bron behöver förnyas enligt Carl-Göran. Vid ansökan av medel kan vi motivera med 
skvaltkvarn som en viktig byggnad. Bygdemedel ska sökas av Badhusföreningen 
senast 31januari. 

         
-   Information angående luftluftvärmepumparna som ska installeras i Bygdegården. 
    Carl- Göran visade på var dom ska sitta och sa att arbetet är beställt och att vi har fått  
    sökta bygdemedel. Marika beskrev att behovet av att sänka våra energikostnader var  
    avgörande för vårt beslut i styrelsen och att vi noga tagit reda på det bästa alternativet. 
 
 -  Skidspåret som Gösta sköter varje säsong vill han ha hjälp med enligt Carl-Göran. 

       Vi diskuterade om vi kanske ska börja lite tidigare att köra upp det och kanske kan vi  
       vid täta nederbörder av snö bar köra upp ett scooterspår. Monika berättade att hon och  
       Lotta vid något tillfälle kört upp det med scooter.  
       Monika och Torsten erbjöd sig att hjälpa till när Gösta så önskar. 
    
   -  Information av Marika om Leader Mitt Jämtland, ett utvecklingsprojekt, där      
Kommunen, företagen samt Offerdalsbygden ska samarbeta för att utveckla bygden. EU-
medel ska sökas. Startskottet gick för ett år sedan och representanter från de 16 byarna har 
haft möten och kommit fram till de två första viktigaste frågorna, öka befolkningen samt 
att förbättra infrastrukturen, som finns i ett dokument kallat ”Offerdalsbygden i  
samverkan”.    

Svårigheter med att samla alla finns och därför har vi delat in oss i mindre grupper. 
Kälom, Nolasjön, Stavre och Bångåsbygden är en grupp där Marika är 
sammankallande och där vi arbetar med att ta fram underlag angående våra 
grusvägar för att kunna söka medel till att påverka våra myndigheter för att asfaltera 
dessa. Inalles 14 vägsträckor som Marika läste upp. 
Byalagen redovisar för varandra den 9 november. Hans Öhrberg Krokoms Kommun 
inbjuden att deltaga. 

           
          -  Utsiktstorn på Blåbergsberget. Carl-Göran berättade att han fick en idé när han en dag      

     var högst upp på Blåbergsberget bakom Högården. Utsikten skulle sträcka sig långt  
     om man kom upp över trädtopparna här.  
     Alla blev förtjusta över tanken. Varför inte? Byn bygger tillsammans. En   
     förutsättning är naturligtvis att aktuella markägare är positiva till idén. 
 



       - Vägbelysning i byn tog Monika upp. Hon tycker det är för mörkt. Vi diskuterade  
   hur vi skulle mötas i denna fråga. Några tycker det är bra som det är men vi får nog 
   kompromissa då fler vill ha vägen bättre belyst. 
   Vi enades om att kanske komplettera med några till som punktbelysning där det är 
   mörkt, kanske handlar det om 3-4 stycken. 
   Vi enades om att tillsätta en arbetsgrupp, som ska komma med ett förslag  
   till styrelsen. Vi kom fram till att en lämplig grupp skulle bestå av Monika, Örjan  
   ock Torsten. Samtliga åtog sig jobbet. 
 
 
 - Information av Bygdegårdens evenemang gav Carl-Göran: 
 
    31 oktober kl 19, Skivsläpparparty, Olle Simonsson och Anna Brandt.  
    Offerdals Spelmanlag deltar även. 
    Servering. 
     
   16 november kl 18, Sångarbröderna från Ö-sund samt Markus Ernehed Trio. 
     
   7 december Adventsmusik, cello, piano och sång .   
 
   Lilljulkväll inget datum än, ordnar i år Toivo, Gunnar, Eivor Ö, Ingrid. 
 
 
-  Information av Örjan som är styrelsemedlem i Hembygdsföreningen: 
 
   30 oktober kl 19 Hembygdsgården i Ede. 
    ”Vad som rör sig i huvudet på en trägubbe” av och med Wiggo Schultz. 
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