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Verksamhetsberättelse för Ålbo Byförening 2019

För Ålbo Byförening har 2019 varit ett bra år. Utvecklingen av bystugan har fortsatt
enligt planerna och mer och mer känns det som att ytterligare steg har tagits!
Det har varit mycket stimulerande att se vilka möjligheter det finns att erhålla pengar
via olika fonder mm. Även Gävle kommuns ytterområdessatsning har återigen visat
vilket klokt beslut politikerna tog när man beslutade om den satsningen och att även
förlänga densamma t.o.m. år 2022.
Styrelsen har varit samlade vid 15 tillfällen under det gångna året. Dessutom har
styrelsen varit representerad i ytterområdessatsningens Hedesundagrupp vid ca 10
tillfällen under samma period.
Den 31/3 genomfördes årsmötet i Bystugan med bra deltagande och där
valberedningen utan större problem fått hugade ledamöter till alla förtroendeposter.
Bra jobbat valberedningen!! Engagemanget för byföreningen är starkt
Valborgsmäss firades traditionsenligt vid Kalvhaga. Ca 40 deltagare. Allsång och
grillad korv höll värmen uppe hos deltagarna. Ett lotteri försåg några glada vinnare
med priser skänkta från såväl ICA, GNK som Däck-Bengt m.fl.
Fiskrökningen i Kalvhaga den 15 maj lockade tyvärr få deltagare.
Gökottan firades traditionsenligt vid Olle:s kolmila i Smedsäng den 30:e maj med
kolbullar, korvgrillning och kaffe! En trevlig tradition har startat!
Städning i såväl Kalvhaga som i Bystugan genomfördes under maj-juni.
Den 16 juni genomfördes den populära byvandringen genom Ålbo by. Olle och
Jimmy delade med sig av historia och erfarenheter från tidigare Ålbo. Med Kaffe och
bullar blev det en fin träff i bystugan efter byvandringen.
Den 29 juni var det dags för loppmarknad vid Bystugan med stort deltagande.
Försäljning av grillkorv, kaffe med hembakat bröd gav också värdefulla intäkter till
byföreningen! Många fina saker skänktes till föreningens egna loppis bord.
Traditionsenlig sillfest vid Kalvhaga sista helgen i juli med Egons kvartett som
underhållare. Allsången var populär där de allra flesta på ett förtjänstfullt sätt höjde
sina röster. Lotterier och Olle:s auktion var som vanligt underhållande! Den
glödstekta sillen fick som vanligt med beröm godkänd! Även goda intäkter till
byföreningens kassa!
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Surströmmingsskiva genomfördes vid Bystugan den 14/9 med sång och musik av
gästerna.
Adventskaffe, med julgröt och skinksmörgås samt lotterier avnjöts den 30/11 med ca
45 gäster (full Bystuga) där Familjen Åhlstrand underhöll med stämningsfull sång och
musik.
Julgransplundringen den 12/1 startade vid grillen där det grillades Halloumi och
dracks saft. Alla barn fick ett fiskekort till fiskdammen där godiset nappade, många
barn med föräldrar medverkade. Jultomten anlände efter viss väntan med den
efterlängtade påsen. Dans kring granen och mycket lek.

Ett stort TACK TILL ALLA som ställt upp och deltagit i våra aktiviteter under 2019.

Styrelsen.
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