
Förslag till årsmöte 10 maj 2014 

Verksamhetsberättelse  

För Gammelbo Byalag – 2013 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 sju protokollförda möten under 2013 och har bestått av Anna Dahlström, Ewa 
Jansson, Maria Lagerman, Börje Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof Haraldzon 
och Ulla Magnusson. Föreningen har 82 betalande medlemmar. 

Badet: Planering och kontakt med Lindesbergs kommun fortsätter för att förbättra badplatsen nere 
vid Glien. Arbetsgruppen har installerat sittstockar och föreningen har bidragit till material för en 
privat brygga. Vinterns grilldag med skridskoåkning under sportlovet var inte så välbesökt och böt 
dag med anledning av bilåkning på isen den utsatta dagen. Grus till vägen inköpt under vintern. 

Skogen: Arbetsgruppen håller koll på den snitslade stigen och har sett över den efter vintern. 
Bättre snitslar behövs. Föreningens ordförande har nyckeln till Rif-kojan för den som vill låna. 

Loppis 2014: Arbetsgruppens insatser lockade många utställare både till oss och vid Eriks Livs. 
Ett okänt antal besökare lät sig väl smaka av vårt populära hembakade fika á 25 kr. Gammelbo 
Gård skänkte varor som inbringade 1388 kr till föreningen. Överskottet blev därtill 3566 kr. 
Loppisen uppmärksammades i tidningen Land i maj: ”Tips som får hela byn på gott humör”. 

Sportpalatset: Försöken att få kommunen att riva Sportpalatset har hittills misslyckats. 

Festkommittén: Knytisfesten vid badet på midsommarafton lockade drygt 30 personer.  

Karnevalsvagn: Arbetsgrupp finns, men det blev ingen vagn 2013. 

Anslagstavlan: Vår anslagstavla sedan 2011 har varit flitigt frekventerad med nya anslag och 
betydligt mer välskött än den gamla. Dock är det fortfarande problem med anslag som olovligen 
tas ned långt innan sista datum passerat. Föreningen efterlyser uppgifter om varför detta sker. 

Vinterbelysning: Vår trädbelysning sen 2011 har lyst hela vintern efter reklamation av sladden. 

Sociala medier: Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se och en grupp på 
Facebook som håller utsocknes och utflyttade informerade om vad som sker. 

Väg 876: 17 april fick Vägverket åter en skrivelse från oss i samarbete med Granhult och 
Länstrafiken. Det begärda svaret har helt uteblivit, men entreprenören är bytt från NCC till Mesta. 
Arbete har inletts med att skaffa skyltar om att ”Akta barnen” men flera barn har flyttat från byn. 

Granhult:  Till vår stora bestörtning lades hela institutionen ner vid årsskiftet med extremt kort 
framförhållning och okända konsekvenser på sikt för alla boende med färre arbetstillfällen och risk 
för lägre antal barn i skolan.  

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete. 
 
Anna: ___________________  Ewa: ________________________  
 
Maria: __________________  Börje: _______________________  Peter: _________________  
 

 


