Byalagsstaffett i Smöråker. Året är 1960 och det ser ut som om starten just gått! Är det någon som känner igen sig?

Stigsjö
Intresseförening
En återblick på
Verksamhetsåret 2010

Ordföranden har ordet!
Stigsjö Intresseförening, som är en ideell förening, politiskt och religiöst
obunden, har som främsta mål att aktivt bidra till en positiv utveckling av
Stigsjöbygden i Härnösands kommun. Detta sker genom engagemang i frågor
som rör bygden och bygdens framtid. Dessutom skall föreningen verka för
bygdens kulturella utveckling. Föreningen ska därför bl.a. driva Smöråkers
föreningshus. (utdrag ur föreningens stadgar).
Stigsjöbygden är och ska fortsatt vara en attraktiv tätortsnära landsbygd. I
grunden handlar det om möjligheter till ett aktivt fritidsliv och attraktivt boende i
bygden. Det handlar om företagande som leder till fler jobb, och en
välfungerande infrastruktur som vägar och bredband. Det handlar inte minst om
närhet till samhällsservice som skola och äldreomsorg. Under året som gått kan
som ett konkret exempel särskilt nämnas den planerade bredbandssatsningen i
bygden och intresseföreningens initiativ till detta.
Stigsjö Intresseförening vill också rikta ett stort tack till föreningens medlemmar,
sponsorer, övriga föreningar, församlingar och företag i bygden samt Härnösands
kommun för samarbetet under 2010. Ett gott samarbete som bland annat har
resulterat i Stigsjödagen som ett gemensamt och återkommande arrangemang
för att lyfta fram Stigsjöbygden och dess fördelar.

Om du vill läsa detta dokument i färg  Se www.stigsjo.se

Vad hände 2010?
Ja, förutom att vi fick väder i alla dess
former och temperaturer under året så
hände en hel del i vår bygd. En del av
dessa händelser kan ni läsa om här
nedan. Låt oss hoppas att 2011 även det
blir ett bra år!
Byalags staffetten
Årets byalagstafett arrangerades den 20:e
mars av Stigsjö IK. Speaker var ånyo Olle
Bertilsson. Uppvärmningen före start leddes
av Anna Viklander. Elva lag i vuxenklassen
och tre i ungdomsklassen kom till start i fina
spår. Mycket publik och strålande väder
bidrog till att stämningen var på topp. Vann
gjorde lag MUS från Byåker. Ungdomsklassen
vanns av Jacob & Co. Senare på kvällen
ordnades After Ski på föreningshuset.
Arrangörer detta år var Stigsjö IK och
Intresseföreningen. Cirka 70 personer
serverades mustig soppa med gott, hembakat bröd, kaffe och kaka. Fröberg och
Sjöberg stod för underhållningen.
Våffeldag
Den 28:e Mars var det våffel cafe’ på
föreningshuset. En 50-60 personer kom förbi
och åt en våffla och passade på att titta på
den fotoutställning som ställts samman och
som berörde föreningshuset och IOGT/NTO’s
historia i bygden.

Stigsjödagen
I början av 2010 bjöd Lars Parkman, Stigsjö
församling, in alla föreningar i Stigsjö/Gussjö
området till ett möte där frågeställningen
var; Hur kan vi samarbeta och hjälpa
varandra och dessutom utveckla bygden
vidare? Intresseföreningen deltog och detta
blev startskottet för ”Stigsjö-dagen”! Den 7:e
augusti vid lunchtid samlades nya och gamla
Stigsjö-/Gussjöbor vid Janne Wängman
torpet i Risnäs.

Tack alla ni som hjälpte till med foton och
information samt alla ni som kom och gjorde
detta till en trevlig dag.
Bluesafton
Årets Bluesafton gick av stapeln fredagen den
2:a juli. Spelade gjorde "Big daddy and the
lowdowns. Featuring Sam Rocket”. Cirka 3540 gäster fick vara med om en riktig
kanonkväll! Det var få (om alls någon!) som
lyckades sitta still under den kvällen! Jisses
vilket hålligång! Alla ni som inte kom gick
miste om en riktig toppenkväll.

En mycket väl vald plats, där solen sken och
dagen blev en stor succe’! Olle Bertilsson var
konferencier och såg till att sång och musik
blandades med intervjuer i lämpliga doser
under eftermiddagen. God tillgång på bland
annat kaffe, bröd, korv, våfflor och Birger
Ahlbergs kolbullar mm såg till att alla
besökare lämnade ”torpet” mätta och nöjda.
Nästa Stigsjödag går av stapeln Augusti 6,
2011.

Norrlandsmästerskap på cykel

Julmarknad i snö!

Den 11 & 12 September ordnade Härnösands
Cykelklubb tävling i Stigsjö. Start och mål
placerades centralt mitt i byn bredvid Stigsjö
handel.

Så blev det då åter en riktigt vit & kall
Julmarknad! Söndagen den 5:e December
samlades alla på planen utanför Stigsjö
handel. Som vanligt hade Intresseföreningen
och Stigsjö Affärscenter Ek.För. gått samman
och planerat och arrangerat. Planen var fylld
av knallar & besökare. Birgitta Holmberg
stekte kolbullar samt korv och kaffe
serverades. Lite här och var stod folk runt
vedbrasorna och värmde sig mellan turerna
runt ”knallarnas” bord. Det blev en trevlig
och dag så här strax innan jul.

Ekonomi 2010

Närmare 100 cyklister kom till start och
många nyfikna Stigsjöbor följde tävlingarna.
Vädret var omväxlande med tidvis mycket
regn. Det tycktes dock inte störa de tävlande
som kämpade väl. Intresseföreningen
stöttade med diverse praktiska arrangemang,
bla ordnades försäljning av kaffe, smörgåsar
och naturligtvis varmkorv.
Servanet
Under sensommaren 2010 började
Intresseföreningen, under ledning av Per-Erik
Sjöström, undersöka möjligheten att dra
optisk fiberkabel ut till Stigsjö. Servanet
kontaktades och det stod snart klart att detta
var fullt möjligt. Men för att projektering
skulle kunna påbörjas erfodrades ett antal
föranmälningar. Servanet sände ut
informationsmaterial med inbjudan till
informationsmöten som senare hölls i
föreningshuset.

Verksamhetsår 2010 gav ett litet, men
välkommet, överskott. Elkostnaden stod för
ca. 50% av föreningens totala utgifter och är
en dryg post. Uthyrning av lokalen i
Smöråker täcker ca. 25% av de totala
kostnaderna. Övriga intäkter kommer från
bidrag, medlemsavgifter samt arrangemang.
Tack alla ni som bidrar med medlemsavgifter!
Dessa är ett villkor för att driften av
föreningshuset skall gå ihop.

Kontaktinformation
Jonny Lundin, Ordförande
Arne Wessbladh, Kassör
Anders Eriksson, ledamot
Håkan Näsman, ledamot
Örjan Fahlen, ledamot
Jens Meander, revisor
Göran Viklander, revisor

0611 – 26599
0611 – 40506
0611 – 40052
0611 – 40304
0611 – 41010
0611 – 40520
0611 – 40464

Medlemsavgift 2011
Om du vill betala in din medlemsavgift för
2011 (100.-/person) och stödja vår
verksamhet så gör det till Bankgiro 52477726. Glöm inte namn & kontaktuppgifter!

Vill du hyra föreningshuset?
Hela lokalen:

700.-/dag

Anslutande dag:

150.-

Lilla lokalen:

200.-/dag

Kontakt är Anders Eriksson 0738 – 204509

Aktiviteter under våren:
Mars 19 Årsmöte kl 19:00 i Föreningshuset (före After-ski festen)

Just nu fokuserar man på sträckan ByåkerDunderkläpp. För fortsatt utbyggnad mot
Stigsjö krävs ytterligare 25-30 anmälningar. Så
sänd in din anmälan NU så blir detta av!!

Mars 19, Lördag. Byalags stafett & Afterski i föreningshuset.
Augusti 6 ”Stigsjödagen”, Janne
Vängman Torpet.

