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Verksamhetsberättelse för Sågvikens bygdeförening för år 2009 
 
Styrelsen  
 Styrelsen har under året haft följande utseende: 
 Stefan Groth   Ordförande  
 Ola Larsson   Sekreterare   
 Anita Johansson   Kassör 
 Ing-Marie Högbom 
 Gunilla Widmark 
 Susanne Fanqvist   Suppl 
 Zarah Norberg   Suppl 
 

Medlemmar   
  47 familjer har under 2009 varit medlemmar i bygdegården 
 
Verksamhet 
 Vävgruppen/aktivitetsgruppen 
 Kvinnorna i vävgruppen har träffats sammanlagt 26 tisdagar under året. Förutom vävning 
 under handledning har man skött vårstädning av lokalen och utomhus och andra praktiska 
 göromål. Vävgruppens kvinnor är också basbemanningen i köket under kafékvällarna. 
 
 Musikcaféer 
 Målet med cafékvällarna är att vara en träffpunkt för Lobölebor och andra 
 intresserade och samtidigt få in pengar till elräkningen.  
 En förutsättning är att många ställer upp och arbetar i köket för att inte samma människor 
 ska behöva arbeta varje tisdag under sommaren.  
 Entréavgiften är 80 kronor inklusive kaffe och smörgås. Dessutom säljs ett lotteri varje 
 cafékväll.  
 Under sommaren 2009 hölls sju cafékvällar med som mest 113 betalande.  
 Snittpublik per kväll var 56 personer. 

Cafékvällarna marknadsförs genom vårbrevet till alla hushåll i Loböle, hemsidor, E 14- 
tidningen och föreningsannonser i Dagbladet och ST och affischer som sätts upp i Stöde 
och Matfors. 

 

Annan programverksamhet 
 
 Buföring 
 I slutet av maj promenerade ett trettiotal barn och vuxna till stugan i Lobölebodarna där det  

serverades rörost. Johanna Ulfsdotter kulade och berättade om ljuden på fäbodarna förr. Vi 
hade tur med fint väder och kunde dela ut priser i en tipspromenad i ”Lobölekunskap”. 

  
  
 
 

 Midsommarfirande 



Sågvikens Bygdeförening  Loböle, Stöde 

 

 På midsommarafton samlades vi traditionsenligt för att tillsammans klä en majstång och 
 dansa gamla sånglekar tillsammans. Efteråt bjöds, lika traditionsenligt, på jordgubbstårta 
 och kaffe. 
 
 Loppmarknad 
 Den traditionella loppmarknaden i augusti drog inte lika många besökare som tidigare år, 
 vilket väckte funderingar på att göra uppehåll i den verksamheten 2010. 
 

 Fladdermuskväll 
En annorlunda kväll hölls i slutet av augusti när fladdermusexperterna Sven Arne 
Svensson (sas) och Linda Kristoffersson drog fullt hus med ett fördrag om fladdermöss. 
Duon har i många år arbetat med fladdermusinventeringar för länsstyrelserna i 
Västernorrland och Västerbotten. När det mörknat fortsatte verksamheten utomhus med 
pejlingsutrustning. 

 Den kvällen serverades en varm soppa i stället för det vanliga kaffe med smörgås. Vi hade 
 hoppats på att avsluta med att gå ner i viken och tända ljus, men vädret tillät inte detta. 
 
 Julgröt 
 Medlemmarna träffades traditionsenligt en lördag före jul för att tillsammans äta gröt och 
 skinksmörgås och önska varandra god jul. Vi sjöng julsånger tillsammans och några av 
 medlemmarna framträdde med sång och spel. 
 
 Uthyrning 
 Bygdegården har varit uthyrd vid två tillfällen under året. 
 
 
Övrigt 
 Underhåll och uppfräschning 

Berndt Jönsson har under försommaren satt upp bröstpanel och Lars Anders Jönsson har 
tapetserat i trappan till övervåningen. Boine har målat såväl panel som trappa. Resultatet 
blev fräscht och fint. Nu återstår dörrar inomhus. 

 Kommande arbeten är dränering av huset, isolering och byte av golv i stora salen. 
  
 Vedbidrag 
 I det brev från ordföranden som i april lades i alla brevlådor med information om 
 sommarens begivenheter fanns också en önskan om bidrag till vedboden. Boden blev 
 snabbt full. Sundsvalls museum har tidigare vädjat om att inte ha elektriska element i stora 
 salen och kafferummet, så kaminerna har jämt jobb vid träffar under den  kyligare 
 årstiden. 
 

Loböle i februari 2010 
 
 

Stefan Groth  Ola Larsson  Anita Johansson 
 
 

Ing-Marie Högbom                          Gunilla Widmark 
 
 

Susanne Fanqvist                                   Zarah Norberg                                   
 
 

Mera information finns på föreningens hemsida:    www.sagviken.se 
 
 


