Verksamhetsberättelse
För Gammelbo Byalag – 2014 års verksamhetsår.

Föreningen bildades den 19 juli 2010 då Loppisarrangörerna valde en interimsstyrelse för att
förbereda ett årsmöte den 27 augusti på Gammelbo loge. De gav oss ett generöst startbidrag!
Styrelsen har endast haft 4 protokollförda möten under 2014 samt ett arbetsmöte med
minnesanteckningar och har bestått av Anna Dahlström, Ewa Jansson, Maria Lagerman, Börje
Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof Haraldzon och Ulla Magnusson. Föreningen
har 94 betalande medlemmar, en ökning med 12 medlemmar.
Badet: Samvaron vid badplatsen har begränsats till den gemensamma midsommarlunchen. Vägen
grusades av föreningen så att de stora håligheterna försvann.
Skogen: Föreningens ordförande har nyckeln till Rif-kojan för den som vill låna. Under 2015 ska
annan nyckelförvaltare utses.
Loppis 2014: Arbetsgruppens insatser lockade många utställare. Ett okänt antal besökare lät sig
väl smaka av vårt populära hembakade fika á 25 kr. Intäkten uppgick till ca 4300 kr.
Sportpalatset: Har fått en uppskattad upprustning under året och används som lager.
Festkommittén: Knytisfesten vid badet på midsommarafton lockade drygt 30 personer. En
gemensam kräftfest arrangerades den 9 aug där medlemmarna erbjöds möjlighet att spisa svenska
flodkräftor till en rimlig kostnad. Festen uppskattades av alla, mycket tack vare de fina
förberedelserna i lokalen och dukning. Frågan om lämpligt datum för 2015 tas upp på årsmötet.
Karnevalsvagn: Arbetsgrupp finns, men det blev ingen vagn 2014 heller.
Anslagstavlan: Vår anslagstavla sedan 2011 har varit flitigt frekventerad med nya anslag och
betydligt mer välskött än den gamla. Ett anslag klargör att lappar inte ska tas ner förrän sista
datum passerat.
Vinterbelysning: Vår trädbelysning sen 2011 har lyst hela vintern.
Sociala medier: Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se och en grupp på
Facebook (med 114 medlemmar) som håller utsocknes och utflyttade informerade om vad som
sker.
Väg 876: Föreningens styrelse har varit synnerligen aktiv i flera omgångar för kontakter med den
entreprenör som sköter väghållningen. Plogningen har varit bättre denna vinter, men inte
halkbekämpningen eller skrapning sommartid. Vi har dock fått besked om att man räknar med att
grävning av diken ska ske 2015.
Granhult: 31 januari 2014 tömdes SIS-institutionen. December 2014 fick vi nyheten att
Rälsögården öppnar för halvårsvård på Granhult från februari 2015.
Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.
Anna: ___________________ Ewa: ________________________
Maria: __________________ Börje: _______________________ Peter:_________________

Antagen vid årsmötet 14 maj 2015

