
Antagen vid årsmötet 2015 

Verksamhetsplan 2015 

Antagen för Gammelbo Byalags arbete 2015. 
 
 
Verksamheten för Gammelbo Byalag har till ändamål att främja och utveckla bygdens 
angelägenheter som är av gemensamt intresse.  

BADET:  Planering och kontakt med Lindesbergs Kommun har tagits och påbörjats gällande den 
stora och viktiga frågan att förbättra badplatsen nere vid Glien. Ambitionen är att fortsätta arbetet 
och sätta upp staket till hinder för gräsplansparkering, måla om hytterna, sätta upp nät i 
dörröverstycket samt snygga till i övrigt. För att möjliggöra allt detta krävs det ett stort arbete för 
arbetsgruppen och fordrar hjälp av flera inom byn. En arbetsdag ska genomföras före 
badsäsongen. 
(2014 varit Anna smk med Sol-Britt, Albin, Fredrik, Sven-Anders, Kurt och Pär Östgren) 
 
SKOGEN: Vi har nu en snitslad stig ifrån Gammelbo upp till Oxgruvan som går vägen vidare 
till Rif-kojans väg, för möjlighet till promenader. Ny röjning behövs på stigen intill körvägen 
från Treöresvägen upp till vändplanen. För ett framtida skidspår fordras omdragning och röjning 
anpassat för skidor. 
(2014 varit Börje smk med Göran, Hans-Olof, Leif, Sune och Lil Johansson) 
 
LOPPIS juli 2015: Då det redan finns en tradition med loppis i Gammelbo skall denna fortsätta 
som ett sätt att marknadsföra Gammelbo. Utlyst datum är lördag 4 juli. 
(2014 varit Ing-Marie smk med Solveig, Liisa, Inga-Lill, Suzanne & Felicie, Ewa, Jenny, Anna 
och Ingela Stålknapp) 
 
SPORTPALATSET:  Beslöts att gruppen läggs ned då stugan nu är rustad och används. 
(2014 varit Börje smk, Yvonne, Pontus, Alf, Jenny, Kurt) 
 
FESTKOMMITTÉN:  Fortsätter arrangera picknicklunch på midsommarafton samt inbjuder till 
gemensam kräftfest en lördag i augusti. Endast föranmälan. Egen dryck och dansskor medtages.  
(2014 varit Hans-Olov smk med Pontus, Jenny, Ing-Marie och Åke) 
 
MIDSOMMARVAGN:  Önskemål har framförts att vi ska arrangera en karnevalsvagn från byn. 
(2014 varit Inga-Lill smk som avgår 2015 med Åke, Lotta och Börje) 
 
WEBBSIDAN OCH SOCIAL MEDIER:  www.gammelbobyalag.se är alla medlemmar 
välkomna att bidra med material i både text och bild. Förslag på mail eller telefon till 
föreningens webmoster, Maria. Gruppen på Facebook är öppen för alla att delta aktivt i och ett 
uppskattat forum för aktualiteter och tips om vad som tilldrar sig lokalt. 
 
Kompletterat på årsmötet med att de nu uppbrutna dörrarna vid badet skall lagas av kommunen 
Rälsögården på Granhult erbjuder sig att delta i röjningsarbete i skogen. Förslag att ha en 
gemensam vandring en dag. Loppis är den 4 juli. Kräftfestens datum 15 aug och kommer bli till 
självkostnadspris (20 kr) eller att man tar med egna. Midsommaraftonens picknick är kl 12.  
 

Förslag har väckts med tex guidning på Gammelbo Gård, Granhult och i Bäckegruvan. 
Friluftsgudstjänsten blir av även i år, söndag 2 aug, vid byns forna Betania-kapell. 

 


