Verksamhetsberä ttelse
För Gammelbo Byalag 2011 års verksamhetsår.

Föreningen bildades den 19 juli då 18 loppisdeltagare valde en interimsstyrelse för att förbereda
ett årsmöte den 27 augusti då ett 30-tal personer deltog på Gammelbo loge. Vi fick en god start
genom det generösa bidrag som lämnats från Loppisarrangörerna. Styrelsen har haft åtta
protokollförda möten, varav fem under 2011 och har bestått av Anna Dahlström, Inga-Lill
Norberg, Maria Lagerman, Börje Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof Haraldzon
och Pontus Jansson.
Huvuddelen av verksamheten under första året påbörjades i flera steg så att vi kände att det vi ville
göra också skulle vara möjligt att genomföra. Siktet var ställt på att skynda lite långsamt.
Under året sattes en ny anslagstavla upp vid postlådorna ovanför Östgrens, vid postens gula låda.
Detta för att den skall vara mera lättåtkomlig för alla. Arbetet gjordes av Åke och Börje Östgren.
Planering och kontakt med Lindesbergs Kommun togs gällande att förbättra badplatsen nere vid
Glien. Vi presenterade önskemål att få bygga nya bryggor, skapa ny grillplats, måla om
omklädningshytterna samt snygga till i övrigt. För att möjliggöra allt detta samlades en stor skara
som hjälptes åt med uppsnyggningen. En Arbetsgrupp finns för det fortsatta arbetet
”Sportpalatset” vid infarten till byn är i ett dåligt skick och skämmer byns infart. Kontakt har
tagits med Lindesbergs Kommun om huset och frågan skall diskuteras på 2012 års årsmöte för
beslut om man vill att huset ska rustas eller rivas. En Arbetsgrupp finns för det fortsatta arbetet.
Nu finns åter en snitslad stig ifrån Gammelbo upp till Oxgruvan som mynnar ut i en vändplan för
vidare vandring på grusväg ner till Treöresvägen fram till Rif-kojan. Avsikten är att skapa
möjlighet till promenader och också eventuellt skidåkning. Arbetsgrupp finns för fortsatt arbete.
Loppis 2011 lockade många utställare och besökare som lät sig väl smaka av vårt populära
hembakade fika. Arbetsgrupp finns för det fortsatta arbetet.
Under hösten fick vi till stånd att Bergslagens kommunalteknik kom till byn och gjorde
dikningsarbeten upp mot kalhygget för att minska risken för fler vattenintag i husen i byn.
Ambitionen att välkomna i vintermörkret med en granbelysning på ängen vid busshållplatsen
kom att bli en ljusslinga i det intilliggande lönnträdet. Den inhandlade belysningen visade sig vara
på tok för kort för granen som visade sig vara hiskeligt mycket större än vi trodde!
Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se med information om nutid och
fordom, sevärdheter och aktualiteter.
Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.
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Antagen vid årsmöte 28 april 2012

