
Minnesanteckningar förda  vid bymöte Kälom  2009-06-16.
14 st.  bybor deltog.

Carl-Göran hälsade välkommen med att frågan är fri.

Styrelsen har några frågor att informera om.

Det har kommit  information ang. Fotbollens Dag i Änge 090627.

Byarna ska anmäla lag  med 7 pers. för deltagande.

Frågan diskuteras, man tar bl.a. upp att risken för skador är rätt stor vid dylika turneringar.

Inget lag tas ut på mötet.

Frågan lämnas öppen.

Sågbacken ( Samfälligheten ).
Carl-Göran  informerar om förra vinterns härjningar.

Det finns ved att ta rätt på, är någon intresserad ?

Göte : Hugade kan höra av sig till Carl-Göran, om ingen hör av sig måste gemensam insats

göras.

Området bör under alla förhållanden rensas upp.

Bernt  H. Kan tänkas ta itu med detta.

Är det möjligt att avverka till renovering av dammen ?

Göte och Bernt H. tar hand om den frågan.

Ecuador-café  2-9- augusti -09.
Carl-Göran berättar att café, till förmån för skola i Ecuador, ska ordnas av Karin Ernehed.

Bjudningsbal.
Gunnar undrar hur vi ska göra med bjudningsbalen som vi , av olika anledningar, ännu inte

genomfört.

Mötesdeltagarna är ense om att vi ska ha en bjudningsbal i höst.

Planeringskväll bestäms till 090625.

Alla bybor ska kallas muntligen och via mail.

Bäckspel sommaren 2010.
Örjan har pratat med Elin Sandell, som gärna skriver manus. Kostnad 40.000:-

Övrig utrustning med högtalaranläggning, myggor osv. måste till.

Vilka vill vara med ?

Sponsring ?

Regissör ?

Elin vill ha besked, frågan diskuteras vidare vid bjudningsbals-mötet.

Föreningshus-vinden.
Marika undrar hur färdigställandet av vinden fortskrider.

Vår bygdemedelsansökan  beviljades inte denna gång.

Styrelsen får diskutera detta.

Nedre Långans FVO.



Örjan E tog upp frågan om en ev förändring av stadgarna i Nedre Långans FVO. Detta främst

för att höra mötesdeltagarnas synpunkter på frågan.

Bernt Tyrebo undrar hur stadgarna ser ut och fick rådet att vända sig till Örjan som är

ordförande i Nedre Långans FVO.                                                                                             

I nuvarande stadgar för FVO upplåtes endast Långan, Näversjön och Lundsjön för allmänt

fiske vid köp av fiskekort.

Mindre vatten såsom åar och bäckar (t ex Lillån) är undantagna från 

kortförsäljningen. Endast fiskerättsägare äger här rätt till fiske vilket betyder att vissa bybor

saknar fiskerätt i t ex Lillån och Visjön.

Örjans fråga gällde om alla vatten skulle kunna ingå i FVO kortförsäljning och om det i så fall

i så fall skulle det räcka med ett fiskekort.

Detta kräver en stadgeändring.

Inget beslut tas i ärendet.

Utsiktstorn.
Bernt H. Blir det något utsiktstorn på Blåbärsberget ?

Frågan diskuterades vid förra bymötet .

Fortfarande inget beslut.

Kvarnen.
Erik-Olof och Bertil har kört kvarnen och den är OK.

Dammen ska repareras och Badhusföreningen har fått bidrag till detta.

Vi avvaktar att Badhusföreningen kallar till möte ang. dammen och dess upprustning.

Byskyltarna.
Skyltarna är nu klara med ny text: ”Välkommen till Kälomsbygden ”

Inez påpekar detta och Bertil och Erik-Olof får en eloge för fint utfört arbete med skyltarna.

Mötet avslutades med fika och vi vandrade hem i den kalla, blåsiga juni-kvällen.

Eva Olofsson                                                           Carl-Göran Palmqvist

Antecknade                                                             Ordförande


