
 
 

Utdrag ur föreningens verksamhetsberättelse för år 2007 
 

Styrelse: Thore Rudberg ordf.  Margareta Kjeller kassör, Christina Eriksson sekr. Bengt Olsson vice ordf. samt  
Pia Eriksson, Britt-Marie Eriksson och Arnold Jonsson. Suppleanter: Gunnar Dahlin och Karin Deldén. 
Revisorer: Tage Söder och Lars Rudberg, supl Helene Viberg  Valberedning Arne och Lars Sjödin  Föreningen 
har 135 betalande  medlemmar. 
 

Bygdegården: Ett rum har iordningsställts på vinden vilket används som kansli vilket gör att lilla salen nu är 
mera tillgänglig. 
Brandvarnare och brandsläckare har anskaffats och placerats. ut i huset på flera ställen. Till vinden innanför 
vävsalen har en dörr tagits upp och ett förråd för bl a vägmaterial tillskapats. 
På tomten har 4 gamla halvruttna björkar tagits ner vilka kommer att bli brasved och  spisved till vävstugan.  
 

Vävstugan: Här har verksamheten pågått i stort sett som färegående år. 
Vävstugans medlemmar har i år skänkt nya bordlöpare till bygdegården vilka invigs på årsmötet. 
 

Byforskningen:Verksamheten har legat nere under det gångna året. 
 

Boulspel: 3 st. boulbanor finns 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.. 2 spelträffar i veckan, 
sammanlagt 47 träffar, 38 av träffarna har haft fler än 10 deltagare. 
Fr o m 6 nov har spelarna hyrt in sig i Skönsbergs boulehall en gång i veckan, 
 

Övrigt: Föreningen har en minnesfond om man vill hedra någon med ett bidrag till bygdeföreningen . Margareta 
Kjeller är kontaktperson  
Det gångna årets aktiviteter: 
Spelträff  i Bygdegården, många spelmän och stor publik. 
Fettisdagsfirande med  semlor, sång och musik. 
Utflykt till Kvarnberget med korvgrillning och kaffe  
Årsmöte 
Valborgsfirande med majbrasa, vårtal, sång och servering vid IP. 
Sommarfest på Vårbacken med ett stort antal artister, bla a Monika Söderberg 
Mycket musik och sång! 
Allsång på Vårbacken, med medverkan av bl a Marie Söder. 
Musikkafè i Bygdegården.  
Luciafirandet är tradition och lockade som vanligt stor publik. 

 
Arbetsplan för 2008:  
Styrelsens förhoppning är att kunna genomföra aktiviteter i likhet med föregående år. Nytt för i år blir, om allt 
går i lås, konserter i maj och oktober.  
 

Valborgsfirandet kommer att flyttas till Bygdegården med endast några mindre våreldar, typ ”nyingar” nedanför 
lokalen, detta på grund av att brasan vid IP tenderar att bli mera en soptipp än en maj-brasa. Serveringen och ev 
underhållning underlättas dessutom när vi har tillgång till bygdegården. 
 

Vi utgår från att ”byforskarna” hittar formen för hur detta arbete skall fortsätta. 
 

I vävstugan räknar vi med oförminskad aktivitet och nya väverskor hälsas välkomna! 
 

Slutord: Till sist vill styrelsen tacka alla som på olika sätt stöttat föreningen och deltagit i föreningens arbete. 
 

Vi vill även rikta ett stort tack till den trogna och generösa publiken. 
 

Nedansjö 2007-03-15 
Styrelsen 
Thore Rudberg  Margareta Kjeller Christina Eriksson Pia Eriksson                           Britt-Marie 
Eriksson  Bengt Olsson                  Arnold Jonsson 

 
Föreningens årsavgift är 50 kronor för enskild medlem och 100 kronor för familj. Postgiro 4588406-1. 
 

Bli medlem och stöd föreningens strävan att göra Nedansjö bra att bo och leva i!! 

 
 


