
Åbyggeby Byförenings Verksamhetsberättelse 2011 
År 2011 var det 35 året för vår byföreningen. Ett år som har inneburit både förändringar, nyheter och 
roliga inslag. Glädjande är att antalet medlemmar nu är nästan hälften av alla bybor ( ca 170) . Tack 
alla ”gamla” medlemmar och varmt välkommen alla nya!  

Årsmötet hölls den 27 mars på Tolvforsgården med ett mindre antal medlemmar närvarande. Ny 
ordförande och även helt nya medlemmar valdes in i styrelsen. Styrelsen har under året haft ett tiotal 
möten som berört föreningens aktiviteter och Tolvforsgården. Bybladet utgavs i 2 nummer. Ännu en 
förändring är bildandet av en ny sektion i föreningen. Denna sektion har som målsättning, sedan 
HÅIK avsagt sig allt ansvar, att bevara byns unika ishockeyrink och stödja möjlighet till fortsatt 
skridskoåkning. Allt arbete med rinken sker ideellt i likhet med den övriga verksamheten. Även 
Tolvforsgården har positivt förändrats under året sedan köket har rustats upp med hjälp av givmilda 
bybor. Ett stort tack till er alla! I december 2011 beslutade även styrelsen att i samråd med kommunen 
inleda ett köp av gården som kommer att genomföras under nästa år. Föreningen har också påbörjat ett 
samarbete med en konsult som ska hjälpa oss att utveckla vår by.  

Aktivitetskalender för 2011: 

Skridskokvällen den 26 februari blev en uppskattad tillställning med många glada skridskoåkare i alla 
åldrar. Försäljning av korv, hamburgare och varm dryck förgyllde kvällen och stämningen. 
Hockeysektionen stod för servicen och förberedelserna. 

Den 1 maj genomfördes den årliga städdagen för att hålla rent i byn. Skräp plockades av ett femtiotal 
bybor som sedan bjöds på korv med bröd på Tolvforsgården.  

Under maj månad fanns möjlighet att delta i promenadbingo med start och mål på Tolvforsgården. 
Intresset var ,som de senaste åren, lågt vilket resulterar i att nya motionsaktiviteter bör föreslås. 

Cykelfesten återkom för tredje året i rad den 21 maj. Ett trettiotal matglada cykelfantaster tog sig hem 
till varandra för att äta en god middag och umgås under enkla former. Kvällen avslutades tillsammans 
på Tolvforsgården.  

Loppisen, den 29 maj, med som vanligt många utställare lockade dessvärre inte lika många besökare 
som vanligt. Tidpunkten var fel, men ändå en uppskattad aktivitet av bybor. 

Den återkommande seniorträffen arrangerades den 4 juni med som vanligt musik, lotter , fika och 
många kära återseenden under trevliga former. Antalet var dock något färre än tidigare år vilket gör att 
vi måste fundera på hur vi bäst når ut till alla seniorer. Även avgående ordförande efter ca 13 år och 
gamla styrelsen avtackades.  

Traditionellt midsommarfirande den 24 juni på norra och södra sidan lockade många glada bybor 
med musik, dans kring stången och traktoråkning. Föreningen bjöd alla barnen på glass. Nyheten 
chokladhjul och tipspromenad var uppskattade inslag hos firarna på norra. 

I övrigt erbjöds hundpromenader under våren som inte fick den respons vi hoppats på. De populära 
Lek & Sång träffarna för föräldralediga fortsatte under våren, men nu hemma hos varandra. 
Hockeysektionen har haft arbetsdagar under hösten och blev glatt överraskade av antalet frivilliga 
som kom och hjälpte till. 

Vi inom styrelsen tackar för detta händelserika år och ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans 
med dig och Åbyggeby. Vi ses på byn☺ 


