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Medlemmar Bygdeföreningen har 64 medlemmar. 

Årsmöte Årsmötet hölls den 28 juli i Bystugan med 11 närvarande, gott kaffe serverades. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året. Styrelsen har dessutom haft 
möten utan protokoll för att planera de genomförda aktiviteterna. 

Valborgsmässoafton 

Ett 30-tal personer  samlades på Sågbacken för att hälsa våren välkommen med sång 
Inledningsvis serverades fika med hembakt inne i  Bystugan , varefter  vi sjöng  
vårsångerna. 

Spelmansstämma 

 I samarbete med Café Nostalgi genomfördes spelmansstämma 31maj-2 juni. 

C:a 15 spelmän deltog. Det vackra vädret gjorde att spelningarna och serveringarna 
utomhus kunde genomföras. Vädret gjorde att antalet besökare ökade jämfört med 
fjolåret. 

Midsommarafton  

Midsommarafton hade ett hyggligt väder, närmare 250 samlades till det traditionella 
midsommarfirandet. ´Musik av Matti Modig som även ledde lekarna kring stången. 
Fika med krus och tunnbrödsstut samt kokt korv serverades utanför kaffestugan. 
Pilkastningen med prispengar blev en succé. 

Friluftsgudstjänst  

Midsommardagen firades gudstjänst inne i kaffestugan, en av de få dagarna på 
sommaren som det regnade, c:a 30 besökare som efter gudstjänsten serverades kaffe 
med krus. 

 

 



Servering på Sågbacken 

Under fyra söndagar efter midsommar och i juli månad mellan kl 12 och 15 serverades 
gott och uppskattat fika med våfflor och tunnbrödsstut på Sågbacken;  ett uppskattat 
utflyktsmål. 

Allaktivitetsdag söndagen den 21 juli 

Allaktivitetsdagen var välbesökt De sedvanliga aktiviteterna i och kring de flesta husen 
med kesfil, kaffe med våfflor och stut, pilkastning . I år var även bagarstugan öppen 
med pågående bakning. På grund av det extremt torra vädret och eldningsförbud 
kunde varken kolbullar eller pinnbrödbakning genomföras. 

Julbord söndagen den 1 december 

C:a 180 gäster kom till vårt populära och välsmakande julbord där det mesta man kan 
förväntar sig på julbord fanns med. 

Badplatsen på Rörnäset 

Inget särskilt har gjorts där. Parkeringsplatsen och gångväg förbi Sune och Karin 
Näsmark har klippts under sommaren. 

Bystugan och Sågbacken 

Styrelsen har ansökt om bidrag ur vindkraftsfonden för genomgång av bystugans 
elsystem. Under året har Bystugan hyrts för privata fester. Glädjande är att bystugan 
även använts för barnkalas, vilket styrelsen vill uppmuntra. 
Området har haft många besökare även dagar utanför våra arrangemang 

Bagarstugan  Bagarstugan har endast varit uthyrd några få gånger under året. 

Bysågen Enligt diskussioner på årsmötet prövade styrelsen fortsatt drift av sågen. Ingen har till 
styrelsen anmält att den vill ta sågen i anspråk och ta de i så fall  uppkomna 
kostnaderna. Sågen ligger kvar i malpåse.  

Kvällknäppen  

Skoterklubben har på ett utmärkt sätt skött städningen i stugan. Stugan har haft 
många besökare under såväl vintertid som barmarkstid. Under sommaren har stugan 
nymålats av sommararbetande ungdomar. 

Idrottssektionen 

Fotbollsplanen har klippts under sommaren. Det är inte så många barn i byn, det har 
medfört att ingen organiserad träning genomförts. 

Lotterier Våra lotterier i samband med våra olika aktiviteter har sålt bra och gett oss 
välbehövliga intäkter. Vinsterna har skänkts av privatpersoner och företag; vissa 
vinster har inköpts. 

Information Våra aktiviteter har annonserats i kommunkalendern och på Flåsjöjäntans 
programblad samt med affischer vid större arrangemang. 

Blommor . Blomplantering har gjorts dels vid Sågbacken-skylten och dels vid Sågbacken. 



Slutord Sven Artur Engström, föreningens kassör,avled den 2 november; han har genom åren 
och in i det sista gjort ovärderliga insatser för bygdeföreningen, vi tackar honom för 
detta. 

Styrelsen vill härmed tacka alla som arbetat med våra anläggningar och våra 
arrangemang under året, snickrat, planterat, bakat, lagat god mat, serverat, sålt lotter 
mm. 

Vi vill också tacka alla som givit oss gåvor till servering, lotterier och i övrigt. 

 Sist men inte minst vill vi tacka alla som besökt oss. 

Havsnäs 2020-03-10 

        
     
     

Erik H Jönsson   Regina Ahlf   Margareta Billberg 

 

 

Anders Sundqvist  Miranda Pernetta  


