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Medlemmar Bygdeföreningen har 61 medlemmar.
Årsmöte

Årsmötet hölls den 9 mars 2014 i Bystugan med 24 närvarande, gott kaffe serverades.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Styrelsen har dessutom haft
möten utan protokoll för att planera de genomförda aktiviteterna.
Medlemsmöte
Höstmöte hölls den 5 oktober 2014 i Bystugan med 29 närvarande. Styrelsen
redogjorde för genomförda åtgärder. Styrelsens förslag till planeringen av 2015
godkändes. Under mötet bjöd bygdeföreningen på sopplunch och kaffe.
Väg 829 förstärkningsåtgärder
Den 9 december 2014 höll trafikverket informationsmöte i Bystugan. Trafikverket har
påbörjat projektering av förstärkningsåtgärder för den allmänna vägen mellan
Lövberga och Alanäs. Undersökningar görs 2014 -15 med syfte att förstärka vägen till
6,5 m belagd väg.
Valborgsmässoafton
Ett 50-tal personer samlades på Sågbacken för att hälsa våren välkommen med sång
och majbrasa. Inledningsvis serverades fika med hembakt inne i Bystugan .

Midsommarafton
Midsommaraftons morgon och förmiddag var ovanligt kall, + 3 med snöflingor i luften.
Trots den kyliga inledningen hade närmare 300 samlats till det traditionella
midsommarfirandet. ´Musik av Lasse Wikström far och son samt Arne Haglund som
även ledde lekarna kring stången. Fika med krus och tunnbrödsstut samt massor av
kokt korv serverades utanför kaffestugan.
Nattvandringen till Kvällknäppen Inställdes på grund av kalla vädret.
Servering på Sågbacken
Under fem söndagar efter midsommar och i juli månad mellan kl 12 och 16 serverades
gott och uppskattat fika med våfflor och tunnbrödsstut på Sågbacken; ett uppskattat
utflyktsmål.
Allaktivitetsdag söndagen den 13 juli
Allaktivitetsdagen var välbesökt som vanligt. De sedvanliga aktiviteterna i och kring de
flesta husen med kesfil, kolbullar, kaffe med våfflor och stut, pilkastning, spikslagning,
tipspromenad och pinnbrödgräddning för barnen. Johnny Abrahamsson svarade för
musiken under dagen i vackert väder .
Julbord söndagen den 30 november
C:a 165vuxna och 35 barn kom till vårt populära och välsmakande julbord där det
mesta man 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
Hängrännor och stuprör monterats.
Området har haft många besökare även dagar utanför våra arrangemang
Bystugan förhyrdes i samband med Skogens Dag med c:a 70 gäster.
Bagarstugan Bagarstugan har varit uthyrd c:a 5 gånger under året.
Bysågen

Bysågen har använts flitigt under året bland annat som en följd av Hilde- och Ivanstormarna vintern 2013-14.

Kvällknäppen
Med bidrag från vindkraftsfonden har den gångvänliga trappan med avsatser
färdigställts. Den nya trappan har varit mycket uppskattad och medfört att flera som
har haft något svårare att röra har fått en möjlighet att komma till stugan under
barmarksperioden. Skoterklubben har på ett utmärkt sätt skött städningen i stugan.
Stugan har haft många besökare under såväl vintertid som barmarkstid.

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

Byvaktmästare
Intresset att anlita byvaktmästarens tjänster har minskat, i synnerhet från de andra
byarna.
Detta har medfört att föreningen kunnat få mycket arbete utfört på sina egna
anläggningar vid Sågbacken och Bystugan
Sabotage

En ytterruta på Bystugan har slagits sönder.

Sommarjobb för ungdomar
Bygdeföreningen har i likhet med de tidigare åren anslagit 10 000 kronor för att
erbjuda fyra skolungdomar i byn ett sommarjobb. De fixade ved, målade, städade i och
kring alla hus, bakade bullar och kakor inför sommarens olika arrangemang.
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 .
Julgran och blommor
En julgran med belysning har satts upp vid infarten till Sågbacken inför julen.
Blomplantering har gjorts dels vid Sågbacken-skylten och dels vid Sågbacken.
Slutord
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.
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