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Även verksamhetsåret 2021 har präglats av Corona-pandemin vilket har gjort att de flesta styrelsemöten har 

fått genomföras digitalt men vi har även haft några fysisk-digitala möten. Och detta har fungerat mycket bra, 

särskilt efter att Intresseföreningen under året anskaffade en modern och användarvänlig digital 

mötesutrustning. Den består av en stor tv-skärm, bordsmikrofon och en dator, detta med beviljade 

bygdemedel från ifjol. Utrustningen är avsedd att kunna användas då vi har fysisk-digitala möten och den finns 

givetvis till förfogande för byalagen och andra föreningar som behöver arrangera liknande möten. 

För övrigt så började året med prioriteringar utförda av byalagen av sökta bygdemedel från Kallbygden (19 

stycken) och 17 ansökningar blev senare beviljade. Av sökta cirka 5 miljoner totalt fick Kallbygden drygt 3,5 

miljoner. 

Vidare så har bygdemedelsgruppen i Kallbygden och Hallenbygden tillsammans lämnat in förslag till kommunen 

på nya kriterier och riktlinjer för hur bygdemedel ska fördelas i framtiden. Frågan är ännu inte utredd så 

processen går vidare. 

Intresseföreningen beslutade att under året ansöka om LEADER-pengar dels till att utveckla Kallsjö-regattan 

och dels till förstudie inför slyröjningsprojektet som planerades i Kallbygden under förra året och där 

bygdemedelspengar inte beviljades. Kallsjöregattan fick senare avslag på sin ansökan och för 

slyröjningsprojektet är en ny ansökan nu på gång. 

Vidare har det beslutats om att göra en lokalekonomisk analys baserat på ett statistikpaket från SCB för att se 

flödet för ekonomi i Kallbygden. En frivillig grupp har jobbat med detta under året. 

Det har också bildats en kommunikationsgrupp för att bland annat skapa en redaktion samt utveckla och 

förbättra rutiner kring hemsida, facebooksida, Kallendarium med mera. Gruppen har haft några möten under 

året. 

Även en mindre grupp som jobbar med utveckling av kommersiell service bland annat i Huså har bildats. Frågan 

om närbutik och bensin har stått på agendan. Samma fråga har varit på tal i västra Kall. 

Tack vare att det beslutades om att varje byalag ska betala 500 kr/år till Intresseföreningen för finansiering av 

Kallendarium har det bidragit till att 3 nummer i pappersform och 11 nummer i digital form har kunnat ges ut 

under året. Dessutom har intresseföreningen fått in pengar genom annonsförsäljning och även sponsorbidrag. 

Intresseföreningen har också en mindre pott fonderade av de så kallade ”Bucht”-pengarna som vi fick från 

kommunen, för att kunna användas till Kallendarium. 

Apropå ”Bucht”-pengar så har Intresseföreningen ansökt om nya pengar hos kommunen för att bland annat 

kunna användas för arvoden till människor som lägger ner mycket tid för olika uppdrag i Intresseföreningen. 

Besked har ännu inte kommit om hur det blir. 

Av de ”Bucht”-pengar som beviljades förra gången, fonderade Intresseföreningen 20 000 kr i så kallade ”pepp-

pengar” för att arrangera gemensamma aktiviteter i bygden. Fyra olika aktiviteter fick 5000 kr var och det 

genomfördes midsommarfest i Nedgårdsviken, bryggsegling i Bonäshamn och kultur kring Kallsjön under 

sommaren. Meningen var också att det skulle bli höstfest på Idrottsgården i Kall men det ställdes in bland 

annat på grund av pandemin. Dessa pengar finns kvar för eventuellt omtag kommande höst. 

Intresseföreningen har under året slutfört avtalet med kommunen för drift och underhåll av SOT-punkten 

(service- och trygghetspunkt) i Kall som innebär att Intresseföreningen får en skälig ersättning för detta. 

Intresseföreningen har under året arrangerat ett flertal möten tillsammans med den kommunala 

beredningsgruppen för ”lokal demokrati i Kallbygden” som jobbar med att undersöka förutsättningarna för att 

ta fram en ny modell som ska ersätta den gamla ”Områdesstyrelsen”, vilken var en lokal kommunal nämnd 



med egen budget för att driva Kalls skola och äldreomsorgen på Skogsbygården. Arbetet beräknas vara klart till 

sommaren. 

Under hösten har Intresseföreningen sedvanligt arrangerat ett presentationsmöte för sökta bygdemedel. 16 

ansökningar har kommit in från Kallbygden och under februari -22 har byalagen genomfört prioriteringar. 

Återstår att se vilka som blir beviljade. 

Förutom årsmöte och presentationsmöte för bygdemedelsansökningar har styrelsen under verksamhetsåret 

haft 4 styrelsemöten varav 2 har varit öppna för allmänheten. Dessutom har arbetsutskottet haft 8 egna 

möten. 

Styrelsen inklusive arbetsutskottet har under verksamhetsåret sett ut enligt följande: Christer Edsholm (ordf.), 

Gustaf Londré (vice ordf.), Anders Wittenström (sekr.) och eftersom kassörsposten varit vakant har styrelsen 

ändå fått engagera Lottie Paulus att tillfälligt sköta det löpande kassörsjobbet tills en ny kassör blir vald. Linda 

Fors och Edvin Olsson har varit adjungerande och ingått i arbetsutskottet. Ledamöter från de 6 byalagen som 

ingått i styrelsen är: 

Västra Kall: Ordinarie Börje Folkesson och Staffan Mårtensson. Suppleant Per-Olof Östman. 

Konäs: Ordinarie Marie Christensson och Marja-Lisa Hyttsten. Suppleant Py Melander.  

Kallrör/Vassnäs: Ordinarie Anna-Kari Bertilsson och Håkan Mattsson. Suppleant Gustav Londré. 

Sölsved/Kall/Back: Ordinarie Ambjörn Johansson och lnger Svensson. Suppleant lngrid Rönn.  

Kall södra: Ordinarie Kjell Brattlund och Mats Åhlund. Suppleant Leif Sandén 

Huså: Ordinarie Anna Pentinen-Rapp och Torkel Öste. Suppleant Marianne Moverare.  

I Kallbygdens Fastighet AB som ägs till 100 % av Kallbygdens lntresseförening har Lennart Mattson och Egon 

Wikström utgjort styrelse. Egon har dessutom varit VD och även anställd som fastighetsskötare i bolaget och 

skött tillsyn och underhåll av Årehus hyresbostäder, Skogsbygården, badet och skolan där även snöröjning och 

gräsklippning ingått. Under året har nytt avtal för fastighetsskötseln upprättats med Årehus vilket löper på 2 år 

och förlängs sedan 1 år i taget. 

Kallbygdens Fastighet AB äger butiksfastigheten och till viss del drivmedelsanläggningen. lntresseföreningen 

äger tills vidare den nyinvesterade delen av drivmedelsanläggningen och "Västgårdsbryggan" i Kall. 

"Fabriken" i Kall ägs till 4 % av Kallbygdens Fastighet AB. Kallbygdens Ekonomiska förening (vindkraften) ägs till 

64 % av Kallbygdens lntresseförening. Gällande årsredovisning hänvisas till årsmötesprotokoll för Kallbygdens 

Ekonomiska förening. 

 

 

_______________________________ 

Arbetsutskottet gm. Christer Edsholm 

Ordförande Kallbygdens Intresseförening 


