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

51 familjer har under 2014 varit medlemmar i bygdeföreningen. 
 
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. 

 
 Kursverksamhet 

Studiecirkeln omkring mat och dryck har nu pågått i nio 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. 

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

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 -14 hölls sju cafékvällar med god publiktillströmning. I likhet med förra året 

var snittpubliken per kväll inkl. personal nära 80 st. Återigen ett mycket gott resultat. 
 
Programläggning av våra kafékvällar m.m. har som vanligt utförts av Boine, Eva och Zarah.  
Vi betalar avgift till STIM för våra musikprogram. STIM-avgiften betalas för att få framföra 
musik offentligt baserat på antalet besökande. 

  
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. 
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Studieförbundet Vuxenskolan har stöttat oss i program- och studiecirkelverksamheten. 
 
Bokbord 
På ett bord i bygdegården ligger böcker som medlemmar i föreningen läst och gärna vill 
rekommendera till andra. Det är bara att låna, lämna tillbaka och fortsätta rekommendera. Inga 
bokträffar har hållits. Det hela är självgående. 
 
Trasdag 
En textildag med alternativa tekniker för användning av mattrasor genomfördes under ledning 
av länshemslöjdskonsulenten Ulrika Bos-Kerttu från länsmuseet. Inbjudan gick till olika 
vävstugor i området och var välbesökt. Våfflor och kaffe serverades. 

  
 Midsommarfirande 

Traditionsenligt firade vi midsommaraftonen med stång, dans, jordgubbar och kaffe med många 
deltagare, gamla som unga.  

  
 Julgröt 

En välbesökt julgröt samlades vi kring som vanligt i december. 
 
 Uthyrning 
 Bygdegården har varit uthyrd vid tre tillfällen under året. 
 
Investeringar 
 Inredning  

Under året har tio st. bord inköpts för att få mera enhetlighet i möblemanget. De är hopfällbara, 
så möbleringen kan bli mera flexibel och anpassas för olika verksamheter. 
De nya borden och de från förra året erhållna stolarna ger ett mera enhetligt intryck. 
Skänkta medel från NTO Folkets väl och minnesgåvor efter avlidna användes för bordinköpen. 
 
Hörslinga 
Hörslinga, och i anslutning till den en mindre ljudanläggning, inköptes och installerades inför 
sommarens musikcaféer. Det har uppskattats av besökande. Vi fick bidrag till större delen av 
kostnaden från Sundsvalls kommun. 

 
 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 2015 
 
 
 Stefan Groth    Anita Johansson 
 
  
  
 Ing-Marie Högbom                          Anders Widmark  Magnus Åslund 
        
      
  
 Susanne Fanqvist    Barbro Friström 
 
  
 Mera information finns på föreningens hemsida:    www.sagviken.se 
 


