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Verksamhetsberättelse för Sågvikens bygdeförening för år 2012 
 
Styrelsen  
 Styrelsen har under året haft följande utseende: 
 Stefan Groth   Ordförande  
 Barbro Jonsson   Sekreterare   
 Anita Johansson   Kassör 
 Ing-Marie Högbom 
 Gunilla Widmark 
 Susanne Fanqvist   Suppl 
 Lars Axelsson   Suppl 
 

Medlemmar   
51 familjer har under 2012 varit medlemmar i bygdegården, varav två nya 
medlemsfamiljer. 

 
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. har som vanligt utförts av Boine, Eva och 
Zarah.  

 
 Kursverksamhet 

Studiecirkeln omkring mat och dryck har nu pågått i fem terminer. Ett stort antal 
medlemmar i bygdeföreningen ingår i gruppen  på dessa trevliga och lärorika träffar. 
En studiecirkel i släktforskning med Marie-Louise Sidén och Eva G som ledare har haft 
några träffar. Fortsättning kanske följer. 
Några bokträffar har också hållits, där medlemmar tagit med sig böcker och 
rekommenderat till alla för flitig utlåning. 
Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat oss i dessa verksamheter. 
 

 Musikcaféer 
 Målet med cafékvällarna är att vara en träffpunkt för bygdens invånare och andra 
 intresserade och samtidigt få in pengar till elförbrukningen.  

I år var det många som delade på arbetet vid musikcaféerna. Allt för att inte samma 
personer människor ska behöva arbeta varje tisdag under sommaren.  
Entréavgiften har varit 100 kronor inklusive kaffe och smörgås. Dessutom säljs ett lotteri 
varje cafékväll.  

 Under sommaren -12 hölls sju cafékvällar med god publiktillströmning.  
 Snittpublik per kväll var 73,5 st. Ett mycket gott resultat. 

Cafékvällarna marknadsförs genom evenemangsguiden i ST och E 14-tidningen.  
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Affischer sätts upp i Stöde och Matfors. Vi informerar också genom vår hemsida 
(www.sagviken.se), Matforskalendern på nätet samt via Facebook. 

 

 Midsommarfirande 
Traditionsenligt firade vi midsommaraftonen med stång, dans, jordgubbar och kaffe med 
många deltagare. 
 
Golvinvigning 
Efter det att vårt nya golv i stora salen blivit klart hade vi en golvinvigningsfest i slutet av 
mars. Vi åt soppa och lyssnade till ett Taubeprogram med Sundsvalls Madrigalkör. 
Kvällen avslutades med ”provdansning” av golvet till dragspelstoner av Tore och Lasse 
Rudberg m.fl. 
 

 Julgröt 
Julgröten träffades vi kring som vanligt i december. 2011 fick vi ju hoppa över den p.g.a. 
golvrenoveringen, men nu är ordningen återställd. 

 
 Uthyrning 
 Bygdegården har varit uthyrd vid 8 tillfällen under året. 
 
Övrigt 
 Golvprojekt 

Byte av golv genomfördes i jan-feb med mycket gott resultat. Nya golvåsar och ny 
isolering har det blivit. Dessutom ett snyggt, stabilt massivt trägolv som vi kan glädja oss 
åt i många år framöver. 

 
 Dränering 

Dräneringen blev inte gjord i år heller, men nu är den planerad försommaren 2013. 
  
 Vedbidrag 

Vedboden brukar hållas välfylld av generösa medlemmar i föreningen.  
För närvarande behövs ingen ved, utan den gamla veden ska eldas upp innan vi fyller på 
med nytt. 
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 2012 
 
 
 

 Stefan Groth  Barbro Jonsson  Anita Johansson 
 
 
 

Ing-Marie Högbom                          Gunilla Widmark 
 
 
 

Susanne Fanqvist                                   Lars Axelsson                                  
 
 
 

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


