
Förslag till årsmötet 7 maj 2016 

Verksamhetsberättelse  

För Gammelbo Byalag – 2015 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 endast haft 6 protokollförda möten under 2015 och har bestått av Anna Dahlström, 
Ewa Jansson, Maria Lagerman, Börje Östgren, Peter Bergström samt ersättare Hans-Olof 
Haraldzon och Curt Magnusson. Föreningen har 93 betalande medlemmar, en minskning med 1 
medlem. 

Badet: Samvaron vid badplatsen har begränsats till den gemensamma midsommarlunchen. Grus 
för framtida lagning av stora håligheter finns kvar. 

Skogen: Nyckeln till Rif-kojan finns hos Ewa Jansson på Kullen. 

Loppis 2015: Arbetsgruppens insatser lockade många utställare. Ett okänt antal besökare lät sig 
väl smaka av vårt populära hembakade fika á 25 kr. Intäkten uppgick till ca 4635 kr.  

Festkommittén: Knytisfesten vid badet på midsommarafton lockade en handfull deltagare på 
grund av ihållande regn. En gemensam kräftfest var planerad men ställdes in pga för få anmälda 
utöver styrelsen. Frågan om lämpligt datum för 2016 tas upp på årsmötet. 

Midsommarkarnevalen: Arbetsgrupp finns, men det blev ingen vagn 2015 heller. 

Anslagstavlan: Vår anslagstavla sedan 2011 har varit flitigt frekventerad med nya anslag och 
betydligt mer välskött än den gamla. Ett anslag klargör att lappar inte ska tas ner förrän sista 
datum passerat. Under vintern tillkom en uppskattad ”ljugarbänk” vid tavlan.  

Vinterbelysning: Vår trädbelysning sen 2011 har lyst hela vintern. 

Sociala medier: Byalaget har en egen webbsida på www.gammelbobyalag.se och en grupp på 
Facebook (med 136 medlemmar, dvs 22 nya) som håller utsocknes och utflyttade informerade om 
vad som sker. 

Väg 876: Föreningens styrelse har varit aktiv i flera omgångar för kontakter med den entreprenör 
som sköter väghållningen. Plogningen har varit ok, men inte halkbekämpningen eller skrapning 
sommartid.  Vi har dock fått besked från Trafikverket att man räknar med att grävning av diken 
ska ske 2016, mot tidigare utlovat 2015!  

Granhult:  31 januari 2014 upphörde LVU-vården för unga missbrukare, men från februari 2015 
öppnade Rälsögården LVM-behandling för vuxna missbrukare. 

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

 


