Verksamhetsberättelse
För Gammelbo Byalag – 2016 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 haft 5 protokollförda möten under 2016 och har bestått av Anna Dahlström, Eva
Jansson, Maria Lagerman, Börje Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof Haraldzon
och Curt Magnusson. Föreningen har 96 betalande medlemmar, en ökning med 3 medlemmar.
Badet: Vägen fick en översyn av det grus som fortfarande finns för framtida lagning av stora
håligheter.
Skogen: Nyckeln till Rif-kojan finns hos Eva Jansson på Kullen.
Loppis 2016: Arbetsgruppens insatser lockade många utställare. Ett okänt antal besökare lät sig
väl smaka av vårt populära hembakade fika á 25 kr. Intäkterna uppgick till 5744 inklusive 550 kr i
bordshyra.
Festkommittén: En uppskattad kräftfest genomfördes under hösten. Frågan om lämpligt datum
för 2017 tas upp på årsmötet. Därtill arrangerades adventsfika och fackeltåg på nyårsafton, båda
med många deltagare.
Midsommarkarnevalen: Årets deltagande med ”poliser i tjänst” renderade en andra plats i
karnevalens omröstning.
Vinterbelysning: Vår trädbelysning sen 2012 har lyst hela vintern.
Sociala medier: Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se och en grupp på
Facebook (med 152 medlemmar, dvs 16 nya) som håller utsocknes och utflyttade informerade om
vad som sker.
Väg 876: Det utlovade beskedet från Trafikverket att man räknade med att grävning av diken
skulle ske 2016 blev genomfört!
Granhult: Sen februari 2015 driver Rälsögården LVM-behandling för vuxna.
Telefonin: 1 nov klipptes kopparkablarna av och byn står utan fast telefoni liksom flera andra byar
i kommunen. Operatören rekommenderade mobil telefoni med möjlighet att behålla gamla fasta
telefonnummer. Det fasta bredbandet, ADSL, upphörde samtidigt.
Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.
Anna: ___________________ Eva: ________________________
Maria: __________________ Börje: _______________________ Peter:_________________
(underskrifter finns i pappersoriginal)

Styrelsens förslår den 5 april 2017 att årsmötet 13 maj 2017 fastställer verksamhetsberättelsen

