
I styrelsen har ingått: Mari Bryngelsson, Josephine Baltazar, Linda Svärd, Jonnie Hedqvist, Jeanne  
d´Arc Mukazana, Helené Hansson, samt suppl. Lennart Berg, Lina Blackmoon och Ewa Karlsson. 

 

ÅBYGGEBY BYFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

Det har varit ett händelserikt år, där både uppskattade aktiviteter återkom och nya prövades. Projekt av 
både lång och kortsiktig karaktär genomfördes framgångsrikt och byföreningen har funnit sin plats 
inom sociala medier. Glädjande är också att antalet medlemmar för året ligger kvar vid ungefär hälften 
av alla bybor. Medlemskapet är en förutsättning för en fortsatt byförening. 

Händelser/Aktiviteter 2012: 

Utvecklingsträffar , 3 möten under februari/mars  
(Ny aktivitet, tidsbegränsad insats) 

Träffar för att skapa en bild av Åbyggebys 
framtid, bybornas önskemål och byföreningens 
funktion. Lyckat projekt som resulterade i tre 
arbetsgrupper; Trafikmiljön, Tolvforsgården och 
Grannsamverkan. 

Skridskodag, 18 februari  
(Dagtid, vilket var nytt för året) 

En kall, men härlig dag, med många 
skridskoåkande bybor och gott fika/hamburgare. 

Årsmöte, 25 mars Traditionellt upplägg med som vanligt få 
närvarande. 

Städdag med Café och projektavslut, 14 april Fantastiskt arbete utfört kring Tolvforsgården av 
många hjälpsamma. Byföreningen bjöd på korv. 

Sista april firande, 30 april  
(Ny aktivitet) 

Barndisco med popcorn och kase. Minst hundra 
personer närvarande! Lyckat och uppskattat. 

Bakluckeloppis, 5 maj  
(Nytt upplägg) 

Trots regn, ett roligt inslag som i år genomfördes 
på rinken. Ca 25 utställare. 

Grannsamverkan, 23 maj  
(Nytt projekt) 

Samverkansarbete mellan polis, bybor,kommun, 
BRÅ inleddes för att förebygga brott och 
skadegörelse. Ansvariga för Norra, Södra och 
Bjuräng är utsedda. Arbetet pågår löpande. 

Cykelfest, 2 juni Ca. 30 anmälda och alltid lika kul! 
Seniorträff , 2 juni Enbart 11 seniorer kom, men alltid lika trevligt. 
Midsommarfirande , 22 juni Norra och södra firade enligt traditionellt 

upplägg. Många glada midsommarfirare kom. 
Grillfest/knytis , 14 juli  
(Nyhet) 

En solig kväll med grillar tända , egen mat 
medhavd och trevligt sällskap. Ca 15 personer. 

Gympa & MAQ träning , hösten 2012 Fantastisk möjlighet till träning 2 dagar i veckan 
för alla på Tolvforsgården. God uppslutning! 

 

Förutom alla ovan nämnda aktiviteter har även Hockeysektionen genomfört arbetsdagar kring rinken 
och ett arbete har påbörjats med att bygga om spolhuset. Kul att se hur engagemanget spirar! Rinken 
har även under sommaren använts till hästridning mot en mindre avgift.  En aktivitet som fungerat bra 
och det har varit glädjande att se full aktivitet på rinken även sommartid. Vi hoppas på en fortsättning.  

Ett samarbete med kommunen inleddes och Åbyggeby har nu en Lokal Utvecklingsgrupp med samma 
styrelse som Byföreningens. Detta samarbete ska hjälpa oss i kontakten med kommunen och stödja 
utvecklingen av Åbyggeby som stadsdel. Köpet av Tolvforsgården har dragit ut på tiden och hoppas få 
ett avslut under 2013 istället. Hemsidan fick ett nytt utseende under året och både hemsidan och 
starten av Facebook är bra kanaler för information. Det är medier som skapar gemenskap och ett 
forum för kontakt. Åbyggeby Byförening ser fram emot ett nytt år och fortsätter arbetet med att vara 
en aktiv del i bybornas närmiljö.  


