En tillbakablick på vad som hänt på Byagården 2021
Styrelsens sammansättning har sedan 27.2.2020 varit:
Greger Rönnqvist ordf, Birgitta Abbor viceordf, Håkan Spikbacka kassör, Madelin Abbors sekr
Anette Sundström allt i allo.
Byaföreningen hade 71 st betalande medlemmar 31.12.2021.
Som verksamhetsgranskare fungerar Börje Sundqvist och Jan Vibäck.
Evenemang
P.g.a. COVID-19 har inga evenemang ordnats av styrelsen under året.
Verksamhet på byagården
MI-kurser, jaktföreningens möten, lanthusmödrarnas möten, missionssyföreningens möten,
företagarföreningens möten, privata sammankomster och Nina Åbrandts yoga.
Inkomster och bidrag
- Hyror från uthyrning av f.d. Lärarbostaden, Backfolks lägenhet, Bjonsgränds aktielägenhet
- Hyror från privata möten och fester
- Byaföreningens medlemsavgifter
- Uppvärmningsbidrag från kommunen
Reparationer, underhåll och åtgärder
- Mellantaket har tilläggsisolerats och golvet förnyats på hela vindsvåningen.
- Ventilationen till toaletterna åtgärdats
- Sedvanligt underhåll
Övrigt
- Byaföreningen har uppvaktat Ann-Britt Storvall vid födelsedag och jul
- Två nyfödda Hopsalabor har uppvaktats med en gåva
- Elias Wikar har skött gräsklippningen vid byagården och vid Backfolk
- Granqvist gård har skött snöröjning och sandning
- Alf-Erik Ödahls modell över Öurisbacka finns numera på byagården
En blick framåt
Coronan har ju satt stopp för en stor del av aktiviteterna de två senaste åren. I år skall vi åtminstone
försöka få till den traditionella julgröten. Traditionen med påskbrasan har ju också varit nere, men vi
i styrelsen hoppas att ni yngre med barn tar er tid att föra den traditionen vidare, det var ju halva nöjet
att ”dra” till brasan och klä ut sig, vi ser fram mot en brasa till nästa år. Arbetet med utomhusområdet
och lekparken ser ut att komma igång med unga friska krafter, vi ser fram mot resultatet.
Vi i styrelsen har sedan en tid tillbaka diskuterat bildandet av en stiftelse för att säkerställa
byagårdens och skogsfastighetens framtid i byn. Vi har preliminärt bokat tid i september med
Andelsbankens jurist Juha Rinta-Aho om att komma till byagården och informera om vad en stiftelse
är och vad det kan betyda för byaföreningen. Frågor och svar.
Vi hoppas på ett välbesökt infomöte samt också ett mera välbesökt nästa årsmöte, vi behöver nytt
”blod”
Vi kommer att kalla till infomötet senare när datum och tid är bokade.
Glad sommar!
Vänd!

