
Minnesanteckningar förda vid bymöte Kälom 2009-10-21.

18 st. bybor deltog.

Carl-Göran hälsade välkommen med att frågan är fri.

Styrelsen har några frågor att informera om.

Vägen.

Toivo tar upp, det som alla bybor känner, vägens erbarmliga skick.

Alla uppmanas att  ringa Vägverket och påtala detta. Tel: 0771-119119.

Göte ska via mail påminna byborna och maila ut tel.numret.

Tanken är att rejäl grusning kan ske om något år enligt Vägverkets Daniel

Gideosson.

Vilka åtgärder kan göras innan dess ??

Nästa fråga är plogning av vägen.

Efter  ny anbudsomgång har vi fått annan entr.  ( Aspåsnäsets Gräv & Schakt ).

Enligt uppgift kommer de att ploga vår väg på eftermiddagen.Dock finns regel

som säger att plogning ska ske vid 3 cm. snö och inom 6 tim. Ulfsåsvägen

omfattas inte av deras anbud varför Stig E. har kontaktat  Aspåsnäsets G & S

för att få även den vägen plogad.

Vi kommer inte att acceptera att plogningen försämras, främst med tanke på

alla som måste till resp. jobb tidigt på morgonen samt att skolbarnen måste

komma till skolan i tid.

Svevias Fredrik Andersson är kontaktman vad gäller vinterväghållningen.

Carl-Göran påtalar vikten av att få till en bärighetsförbättring. Som  tidigare

påtalats ligger mätpunkten ( när vägverket mäter trafiken ) fel. I stället för att

mäta trafiken mitt i byn bör två mätpunkter i vardera ände av by mätas. 

Tillsammans med Näversjöberg bör nu uppvaktning ske hos Vägverket .

Vi skall då kräva bärighetsförbättring samt asfaltering.

Detta är helt nödvändigt för byarna och deras utveckling.
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Kassaservice.

Carl-Göran informerar ang.fråga från Länsstyrelsen  om hur nedläggningen av

Kassaservice i Änge och Krokom påverkat oss bybor.

Hur har vi påverkats ? Lantbrevbärarna får inte ta emot inbetalningar, uttag

osv.

Byborna ser en klar försämring, kanske främst då lantbrevbärarna inte har

samma service.                                                                                                              

Internetanvändare  drabbas mindre.

Röda Korset – Första hjälpen.

Eva informerar. Det  är nu klart att vi får en utbildning här i Kälom.

Instruktör är vidtalad och utbildningen är kostnadsfri.

Info-blad kommer att läggas ut i brevlådorna om dag och tid och hur Du

anmäler dig.

Defibrillator.

Toivo meddelar att han och Eivor bevakar när Civilförsvarets kurs kommer att

hållas och att de då ska delta.

Offerdalsbygden I Samverkan – OBIS.

Carl-Göran informerar om vad OBIS är och vad de gör. Se hemsidan:

Offerdal.se.

Marknadsföring av Offerdalsbygden ska nu ske på bred front.

Tävling är utlyst. Info finns på hemsidan och formulär har, tillsammans med

info i Kaxnytt, lagts ut i alla brevlådor i Offerdal.

OBIS nästa möte är i Kälom 091116.

Alla som vill är då välkomna.

Offerdalsvecka / sommar 2010.

Kälom är tillsammans med Tulleråsen och Bredbyn huvudarrangörer av

Offerdalsveckan  2010.

Örjan och Carl-Göran utses att företräda Kälom vid kommande träffar med 

Tulleråsen och Bredbyn och att kalla till möten , organisera träffar i Kälom och

se till att grupper bildas och att Kälom får till ett antal aktiviteter.

Sedan vidtog  allmän diskussion om vilka aktiviteter som kan tänkas.

Många jättebra idéer kom fram.

Bl.a boule – turnering, sommarbal och någon typ av teater – bäckspel.
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Tårta.

Styrelsen hade införskaffat 2 goda tårtor, som åts med god aptit.

Diskussionerna fortsatte ett tag till innan vi fikat klart och alla så

småningom  gick hem till sitt.

Eva Olofsson                                                    Örjan Ernehed

antecknade                                                      justerade

Carl-Göran Palmqvist

Ordf.
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