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Sågvikens Bygdeförening Loböle, Stöde

Verksamhetsberättelse för 2007
Styrelsen
Stefan Groth
Susanne Pålsson/Fanqvist
Sören Frost
Ing-Marie Högbom
Lena Axelsson

Ordf
Sekr
Kassör
Ledamot
Ledamot

Zarah Norberg
Gunilla Widmark

Revisorer
Jörgen Funk
Sören Rudbo

Barbro Johansson
L-A Jönsson

Suppl
Suppl

Suppl
Suppl

Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten.
Årsmöte med fika hölls 24 februari
Under året har som vanligt vävgruppen stått bakom det mesta som genomförts på Bygdegården.
Varje tisdag under året med undantag för sommarmånaderna har de som vanligt träffats. Några
nya medlemmar har tillkommit i gruppen. Vi är skyldiga dem ett stort tack för deras
engagemang.
Vi har under året installerat den ljusutrustning som inköpts för att få bra belysning på de
agerande vid våra programkvällar.
Ett brev om vår verksamhet lades under våren i alla brevlådor i vårt område. Det är bra att
berätta vad vi gör och vad vi har för planer.
På försommaren hade vi en städdag då det ordnades både ute och inne inför säsongen. Vi tackar
för den ved som skänkts av flera personer till Bygdegården.
Medlemmar
48 familjer är medlemmar i föreningen.
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Programverkamhet
Under februari anordnades för medlemmar med inbjudna gäster ett ”Midvinterblot” med
paltbröd och fläsk och ett strålande program.
I slutet av april hade vi modevisning med lunch och vävgruppens damer som mannekänger.
Midsommarfirande ordnades som vanligt.
Vi hade åtta välbesökta musikcaféer från slutet av juni till mitten av augusti.
Loppmarknad hade vi en helg i början av augusti.
I början av september fick vi njuta av ett Cornelisprogram med Helena Svartling och Urban
Hedin från Esters ensemble.
Som vanligt inbjöds alla medlemmar i december till gemensam julgröt med skinksmörgås och
lite julsånger.
Uthyrning
Bygdegården hyrdes ut sex gånger till privata fester. Under hösten omöjliggjordes all uthyrning
eftersom golvet delvis var uppbrutet
Renovering av golvet
Vi har ju bekymmer med golvet i stora salen. Under hösten öppnades en del av golvet och vi
gjorde en besiktning där vi konstaterade att vi behöver åtgärda bara en del av golvet.
Anbudsförfrågan till flera entreprenörer gick ut under december.
Vi har blivit beviljade bidrag från Länsstyrelsen och Kultur&Fritid, Sundsvalls Kommun.
Bidragen täcker större delen av kostnaden för det projektet.
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