Sågvikens Bygdeförening Loböle, Stöde

Verksamhetsberättelse för Sågvikens bygdeförening för år 2013

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande utseende:
Stefan Groth Ordförande
Anita Johansson Sekreterare/Kassör
Ing-Marie Högbom
Anders Widmark
Magnus Åslund
Susanne Fanqvist Suppl
Barbro Friström Suppl

M edlem m ar
51 familjer har under 2013 varit medlemmar i bygdeföreningen.

Verksam het
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.
Kursverksam het
Studiecirkeln omkring mat och dryck har nu pågått i sju terminer. Ett stort antal
medlemmar (kvinnor) i bygdeföreningen ingår i gruppen dessa trevliga och lärorika träffar.
Några bokträffar har också hållits, där medlemmar tagit med sig böcker och
rekommenderat till alla för flitig utlåning.
Föredrag
En kväll med tema fågeljakt och Helen Westerlund, Nedansjö som föreläsare hölls i början
på sommaren.
Ett föredrag med rubriken ”Latin – Ett levande eller dött språk” samlade intresserade
”ända från sta´n”. Jan Olov Jonsson föreläste.
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M usikcaféer
Målet med cafékvällarna är att vara en träffpunkt för bygdens invånare och andra
intresserade och samtidigt få in pengar till elräkningen.
I år var det många som delade på arbetet vid musikcaféerna. Allt för att inte samma
personer ska behöva arbeta varje tisdag under sommaren.
Entréavgiften har varit 100 kronor inklusive kaffe och smörgås. Dessutom säljs ett lotteri
varje cafékväll.
Under sommaren -13 hölls sju cafékvällar med god publiktillströmning. Snittpublik per
kväll nära 80 st. Ett mycket gott resultat.
Programmet ”Nicke Sjödin i våra hjärtan” med bl.a. Hervor Sjödin anordnades under
hösten. En mycket fin kväll som skulle ha kunna besökts av flera, men höstmörkret kanske
inverkade på publiktillströmningen.
Programmen marknadsförs genom evenemangsguiden i ST och E 14- tidningen. Affischer
sätts upp i Stöde och Matfors Vi informerar också genom vår hemsida (www.sagviken.se),
Matforskalendern på nätet samt via Facebook.
Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat oss i program- och studiecirkelverksamheten.
Midsommarfirande
Traditionsenligt firade vi midsommaraftonen med stång, dans, jordgubbar och kaffe med
många deltagare.
Pilgrimsvandring
Projektet med ny dragning av pilgrimsleden på södra sidan Stödesjön gjorde att det
förväntades av oss i bygdeföreningen att servera de förbipasserande ett enkelt fika.
Toalettmöjligheterna i Sågviken är ju rätt begränsade och motsvarade inte de resurser som
kunde behövas, så vi gjorde en ny bro till det befintliga utedasset för att öka
”bekvämligheterna”. Dasset städades och fixades också till. Nu blev det i verkligheten inte
den omfattning av pilgrimer som förväntats, men vi har ett fräscht dass.
M edlem sträff
En medlemsträff genomfördes efter sommarsäsongen för att tacka varandra, summera
sommarens arbete och utbyta synpunkter på verksamheten.
Julgröt
En välbesökt julgröt träffades vi kring som vanligt i december.
Uthyrning
Bygdegården har varit uthyrd vid 6 tillfällen under året.
Övrigt

Gåvor
Vi har fått en gåva från NTO Folkets väl som har avslutat sin verksamhet. Minnesgåvor
efter avlidna har också kommit till Bygdeföreningen.
Nya stolar
Vi har fått 80 st bra stolar från Skönsmons Församlingsgård som byggt om och skaffat ny
inredning.
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Dränering
Dräneringen och avledningen av regnvatten genomfördes på försommaren.
Tak
Taket behöver en ordentlig översyn. Ränndalar och hängrännor måste åtgärdas.
Vedbidrag
Vedboden brukar hållas välfylld av generösa medlemmar i föreningen.
För närvarande behövs ingen ved, utan mera av den gamla veden ska eldas upp innan vi
fyller på med nytt.

Loböle i februari 2014

Stefan Groth

Ing-Marie Högbom

Anita Johansson

Anders Widmark

Susanne Fanqvist

Mera information finns på föreningens hemsida:

Magnus Åslund

Barbro Friström

www.sagviken.se
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