Sågvikens Bygdeförening Loböle, Stöde

Verksamhetsberättelse för Sågvikens bygdeförening för år 2010
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 2010 varit medlemmar i bygdegården
Verksamhet
Vävgruppen/aktivitetsgruppen
Kvinnorna i vävgruppen har träffats i sin textila verksamhet vid sammanlagt c:a 30
tillfällen under året. Förutom detta har man utfört andra praktiska göromål inklusive
vårstädning av fastigheten inom- och utomhus. Vävgruppens kvinnor är också
basbemanningen i köket under programkvällarna.
Programläggning av våra kafékvällar m.m. utförs av Boine, Eva och Zarah.
Kursverksamhet
Anita Johansson hade under våren ett antal träffar för intresserade i datoranvändning.
En ny aktivitet är studiecirkel omkring mat och dryck. Ett stort antal medlemmar i
bygdeföreningen ingår i gruppen.
Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat oss i dessa verksamheter.
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
skall behöva arbeta varje tisdag under sommaren.
Entréavgiften är 80 kronor inklusive kaffe och smörgås. Dessutom säljs ett lotteri varje
cafékväll.
Under sommaren -10 hölls sju cafékvällar med som mest 106 betalande.
Snittpublik per kväll var 57.
Cafékvällarna marknadsförs genom vårbrevet till alla hushåll i Loböle, E 14- tidningen och
föreningsannonser i Dagbladet och ST. Affischer som sätts upp i Stöde och Matfors,
genom vår hemsida (www.sagviken.se), Matforskalendern på nätet samt via Facebook.
Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat vår programverksamhet med ett mindre
ekonomiskt ”kulturbidrag” för varje genomfört program.
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Annan programverksamhet
I april anordnades en filmkväll då Göran Sjölén berättade om bakgrunden till, och visade
filmen Forbönder om äldre tiders varutransporter. Musik och lite allsång hann vi också
med.
I maj hade vi besök av Ingela Söderlund, Kjell-Åke Eriksson, Leif Norberg m.fl. från
Hälsingland. En uppskattad musikkväll med dessa musiker som gästat oss tidigare.
Totala antalet besökande vid våra offentliga musik- och kulturprogram under året har varit
541 personer. Den egna personalen vid arrangemangen är då inte medräknad.
Midsommarfirande
Traditionsenligt firade vi midsommaraftonen med stång, dans, jordgubbar och kaffe.
Tyvärr kom regnet då stången var klar, men resolut tog vi in stången och dansade runt den
i stora salen istället.
Julgröt
Medlemmarna träffades som vanligt 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 åtta tillfällen under året.
Övrigt
Underhåll och uppfräschning
Projektet med dränering av huset har igångsatts under hösten, men största delen av arbetet
återstår och vi räknar med att det kan slutföras under våren/försommaren 2011.
Vedbidrag
Vedboden brukar hållas välfylld av generösa medlemmar i föreningen.
Sundsvalls museum har tidigare vädjat om att inte installera elektriska element i stora salen
och kafferummet, så kaminerna används flitigt vid träffar under den kyligare årstiden.
Loböle i februari 2010

Stefan Groth

Ola Larsson

Ing-Marie Högbom

Susanne Fanqvist

Anita Johansson

Gunilla Widmark

Zarah Norberg

Mera information finns på föreningens hemsida:

www.sagviken.se

