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Verksamhet: 

• Föreningen har haft 180 medlemmar under året, varav 41 under 18 år. 

• Styrelsen har endast haft 2 möten under året. Kristina Kylin och Kerstin Johansson 

representerade föreningen på förbundets årsstämma. 

• Bygdegårdens skötsel har organiserats av Lotta Ling och skötts enligt listor för 

städning, gräsklippning, snöröjning. Thomas Sakshaug har skött vaktmästarsysslan. 

Träningsrummet har använts måttligt. 

• Dansbanans skötsel har fungerat som vanligt, under dansbanekommitténs ledning.  

• Anna Österberg har tagit emot bokningar av bygdegården och dansbanan. Uthyrning 

av bygdegården har inbringat 15.750 kr.  

• Hemsidan har skötts av Lars Elfström, FB-sida av Kristina Kylin. 

 

Under året har vi fått ett bidrag från Vindkraftparkens bygdemedel om 20.000 kr för planerad 

renovering av entrén på bygdegården. P g a sjukdom, pandemin samt att finansiering av 

renoveringen inte blev helt löst, har vi tvingats skjuta fram renoveringen till 2022. 

 

11-kaffe på tisdagar, arrangerat av Anna Österberg, för att främja social gemenskap i tider av 

social distansering, har fortsatt under hela året. Ett mycket uppskattat arrangemang, som 

under första halvåret genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Januari 

10 januari ställdes Julgransplundringen in, på grund av Coronapandemin. 

Februari  

28 februari hölls årsmöte digitalt, med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mars  

6 mars blev den årliga Pimpeltävlingen inställd på grund av Coronapandemin.  



April 

Byamöte och påsklunch ställdes in på grund av Coronapandemin. 

Maj 

17 maj krattades det på Bygdegården, 10 maj var det planerade datumet men p g a dåligt 

väder flyttades det fram en vecka. Det krattades kring Bygdegården och fönster putsades, 

föreningen bjöd på fika.  

13 maj blev det fiske, rensning och insaltning av surfisk. John-Erik o Jonas Blom ansvarade.  

Juni 

Vi fortsatte som förra året med Jaktlotteri, från juni-augusti. Det såldes 133 lotter a 100 kr. 

Priserna var, som tidigare, en jakthelg i Uppland samt köttlådor. Dragning skedde på surfisk-

kvällen den 28 augusti. Ett uppskattat inslag som gav en mycket välbehövlig inkomst detta år.  

19 juni kl 9.00 var det samling på Bygdegården för den årliga Röjardagen. Uppslutningen var 

färre än året före, ca20 personer var på plats och röjning utfördes på bygdegården, dansbanan 

och badplatsen. Dagen bjöd mot slutet på en hel del regn som försvårade grillningen vid lunch 

men vi höll bra avstånd och samsades om platsen inomhus. 

Juli 

3 juli ställdes dansen in på grund av Corona och ersattes i stället av Barndisco som 

anordnades av Stina Kylin och Emmastina Holmstrand. Dansbanan smyckades och högtalare 

sattes upp. Det bjöds på discomusik, dansstopp, försäljning av lotter, fiskdamm, korv med 

bröd och dricka. Fika till föräldrar som var på plats bjöd vi på. Hade även hjälp i lotteriståndet 

av bybor och ett par stycken som vaktade vägarna ner till sjön kring dansbanan.   

10 juli anordnade Emmastina Holmstrand Hälsodag. Vädret bjöd efter en stund på spöregn. 

Några tappra från byn tog en promenad och köpte sen lunch inne på Bygdegården.  

19 juli Järvsöskogens dag, sålde vi kolbullar vid dansbanan trots att Fluren ställde in sin 

medverkan p g a pandemins restriktioner. Det såldes ca 180 stycken kolbullar och även en del 

lotteri, korv med bröd och kaffe. Det bjöds även på levande musik i form av durspel. 

Augusti 

Söndag 8 augusti anordnades det en utomhusbio på dansbanan i samarbete med 

Bygdegårdarnas Riksförbund, ”Nya Jönssonligan”-filmen, 10-15 personer kom på bion. 

Lördag 28 augusti kl 17 Surfisk-kvällen på dansbanan under Kerstins ledning. Då åts den 

tidigare insaltade ”surfisken”, surströmming och sill. För de som inte ville ha fisk fanns det 

korv. Närmare 50 personer, inklusive barn, åt och hade det mycket trevligt tillsammans.  

November 

Söndag 28 november Grötlunch, Kerstin ordnade gröt med bröd och skinka på bygdegården 

och efter lunchen var det dags för dom intresserade att pyssla. 

December 

Söndag 12 december kl 17 leddes Luciatåget av Helia Jonsson nere på Bygdegården, Stina 

och Emmastina hjälpte till med sången och dom som var med i tåget var barn från byn. Det 

bjöds på fika, såldes lotter och tomten kom på besök, mysig kväll. 

 

2021 har även det året präglats av pandemin, vi fick planera om lite men det blev mer 

genomförbart än året före. Uthyrning av bygdegården, Jaktlotteriet och Skogens dag och har 

givit de största inkomsterna. Avslutningsvis – ett stort tack till kommittéer, vaktmästare, 

kassör och ALLA andra som ansvarar för och hjälper till med olika aktiviteter! Tillsammans 

skapar vi en levande förening! 
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Se mer info på www.skogensbygdegard.se eller FB Skogens Bygdegårdsförening 

 

http://www.skogensbygdegard.se/

