
KÄLOMS BYALAG 2010-06-16
MINNESANTECKNINGAR

Möte: Käloms byalag den 16 juni 2010.

Närvarande: Gunnel Wikén Palmqvist, Erik-Olov Eklund, Stig Engström, Gösta Persson,
Carl-Göran Palmqvist, ordf., Toivo Comén, Bertil Östgren, Leif Ögren, Ingegerd Ekerbo,
Gun-Britt Palmqvist, Bodil Persson Bertilsdotter, Gunnar Olofsson, Göte Thorén, Eric
Hedqvist

Minnesanteckningar
Mötet uppdrog åt Eric att föra anteckningar och åt Örjan att jämte ordföranden justera
anteckningarna.

Offerdalssommar
Carl-Göran berättade att det tryckta programmet för Offerdalssommar håller på att sändas ut.

Underhåll och modernisering av vägen
Vägen har hyvlats, grusats och belagts med saltlösning. Carl-Göran orienterade om att frågan
om en upprustning av vägen med beläggning av Y I G har hänskjutits från Trafikverkets
regionala kontor till ledningen i Borlänge.

Ny organisation för Hälsocentralen i Änge
Toivo orienterade om den nya organisationen för Hälsocentralen i Änge. Det tidigare
personalkooperativet för hälsocentralen har nyligen ersatts av ett brukarkollektiv. Stadgar för
det nya kooperativet har antagits och styrelse har tillsatts med Ulrica Bladh som ordförande
och med Toivo som en av ledamöterna. Denna styrelse vänder sig nu till Offerdalsborna med
uppmaning att stödja Hälsocentralens utveckling genom att teckna sig som medlemmar.
Medlemskap grundar sig enligt lagen om ekonomiska föreningar dels på att varje medlem gör
en engångsinsats, dels även betalar en årlig medlemsavgift. Engångsinsatsen är 400 kronor.
Årsavgift ska betalas med 150 kronor och tas ut från och med år 2011. En första stor uppgift
för kooperativet gäller att bekosta en uppgradering av hälsocentralens datasystem för
dokumentation och kommunikation. Kostnaden beräknas till omkring 500 000 kronor, en
utgift som kooperativet delvis kommer att kunna täcka med ett bidrag av bygdemedel om
300 000 kronor. Offerdals byalag i samverkan (OBIS) emotser att byalagen arbetar aktivt för
att främja intresset att teckna medlemskap i det nybildade kooperativet. 
Byalaget beslöt
att uppdra åt styrelsen att kalla till ett nytt byalagsmöte onsdagen den 23 juni klockan 19 med
frågan om det nya kooperativet för Hälsocentralen i Änge som en i förväg annonserad punkt.

Byauktion
Carl-Göran erinrade om den byauktion som ska äga rum under ledning av Toivo och Eivor
Comén den 22 juli i bygdegården. Vid auktionen ska kaffe, dricka och stutar samt varm korv
säljas. Toivo berättade att överenskommelse hade träffats om parkering på Thomas lägda.
Flera personer var vidtalade att medverka vid auktionen; som auktionsförrättare Örjan och
Toivo, som sekreterare Eva Olofsson, som kassörer Gösta, Inez Lundberg och Eivor, som
frambärare Margareta Nolervik, Torsten Olofsson och Gun-Britt och som parkeringsvakt Olle
Östgren,. Även Nils-Erik ska vidtalas att vara parkeringsvakt. För servering och nödvändiga
inköp till serveringen svarar Gun-Britt, Carl-Göran, Göte och övriga personer som kommer
att utses senare.



Bygdemedel
Som svar på fråga av Stig berättade Carl-Göran att byns senaste ansökan om bygdemedel inte
hade bifallits.

Antecknare Ordförande Justeras

Eric Hedqvist  Carl-Göran Palmqvist Örjan Ernehed


