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Verksamhetsberättelse för Nedansjö Bygdeförening. verksamhetsåret 2006 
 
Styrelsen har under året bestått av:  Thore Rudberg ordf.  Margareta Kjeller kassör, 
Christina Eriksson sekr. Bengt Olsson vice ordf. samt  Pia Eriksson, Britt-Marie Eriksson 
och Arnold Jonsson ledamoter. 
 
Styrelsesuppleanter har varit:   Gunnar Dahlin och Karin Deldén. 
 
Revisorer har varit:   Tage Söder och Lars Rudberg med Lars Sörholm och Helene Viberg 
som suppleanter. 
 
Arne och Lars Sjödin har utgjort valberedning. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 st. protokollförda sammanträden förutom årsmötet som 
avhölls den 16 mars. 
 
119 st. medlemmar har varit registrerade under året. 
 
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska redovisningen. 
 
Bygdegården: 
Fjolårets omfattande restaureringsarbete har inneburit att vi under detta verksamhetsår inte behövt 
satsa något nämnvärt arbete på fastigheten som nu är i ett mycket gott skick. Ett föreläggande om 
reparation  
av rökkanalerna till braskaminen och vedspisen med efterföljande täthetsprovning föreligger dock.  
 
Vävstugan: 
Här har verksamheten pågått i stort sett som färegående år, en verksamhet som har varit och är till 
mycket stor glädje både för ”väverskorna” och för oss andra som får beskåda resultatet av detta  
sköna hantverk. Vävarna bidrog med fina alster till lotteriet i samband med sommarfesten. 
Den 4 juni företogs en utflykt till en hantverksmässa i Forsa Hälsingland.  
 
Byforskningen: 
 
Vilken form detta arbete så småningom kommer att få har under året diskuterats vid de få träffar som 
hållits. Någon form av sammanställning av framtaget och befintligt material bör vara en målsättning. 

 
Boulspel: 
 
3 st. boulbanor har i ordning ställts på parkeringen vid Bygdegården.  
Gun Olsson har med hjälp av Bengt Olsson tagit ansvar för verksamheten och under sommaren har ca 
20 st. boulspelare  varit i gång.. 
Vi välkomnar denna nya verksamheten som ser ut att bli succé. 
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Det gångna årets aktiviteter: 
 
7 jan.   Spelträff på Bystugan med många spelmän och stor publik. 
 
28 feb.   Fettisdagsfirande med semlor ,sång och musik 
 
12 mars   Utflykt till Kvarnberget med korvgillning. En ”toppendag”! 
 
 
16 mars       Årsmöte 
 
25 mars      Utflykt till Abbortjärn. Vofflor, korv och pimpelfiske till strålande sol! 
 
30 april  Valborgsfirande med majbrasa vid IP. 
 
19 juli  Föreningen 10-års jubilerade med Sommatfest på Vårbacken. Den     stora publiken fick 

njuta av mycken sång och musik samt god   förtäring. Medverkande bla.Monica Söderberg, 
fam.Ahlberg, 

               Eva och Tage, Kristin Sjölander samt lokala förmågor.  
              Ett arrangemang som lovordades av många besökare. 

 
16 aug. Allsång på Vårbacken, med medverkan av Karin Sundelin och Åke   Vikberg från 

Ångermanland samt ett stort antal av distriktets musikanter. 
 
11 okt. Musikkafè i Bygdegården.”Riksspelkvinnan” O-Tôrgs Kajsa Abrahamsson från Bergsjö 

underhöll med fiolmusik och berättelser om gamla Hälsingespelmän. 
Tunnbrödsrulle, av särskilt för tillfället hembakat mjuktunnbröd, satte piff på fikat.  

 
10 dec. Det traditionella Luciafirandet drog i år mer publik än på många år. Huset var fullt och allt 

ätbart tog slut. Luciatåget, med barn som tränats av Carina och Ulrika Lindblom, lyste 
verkligen upp tillvaron med sina ljus och sina sånger. 

 
Arbetsplan för 2007:  
 
Styrelsens förhoppning är att kunna genomföra aktiviteter i likhet med föregående år. Nya ideer om  
verksamheter välkomnas dock. Boulen kan gärna få  efterföljare. 
 
Vi utgår i från att ”byforskarna”  hittar formen för hur detta arbete skall fortsätta.  
 
I vävstugan där alla är välkomna räknar vi med oförminskad aktivitet under det kommande året. 
 
Förteckning över planerade aktiviteter för verksamhetsåret 2007, presenteras i samband med 
årsmötet. 
 
Slutord: 
 
Till sist vill styrelsen tacka alla som på olika sätt stöttat föreningen och deltagit i förenings arbetet. 
Vi vill även rikta ett stort tack till den trogna och generösa publiken. 
 
 

 


