Smöråker, Februari 2010

Stigsjö
Intresseförening
En återblick på
Verksamhetsåret 2009

Ordföranden har ordet!
Stigsjö Intresseförening, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har
som främsta ändamål 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).

Vår bygd har stora möjligheter framåt, som en attraktiv tätortsnära
landsbygd.
Det är ytterst en fråga om framtidstro och ett ansvar hos var och en av
oss som bor eller driver olika företag och verksamheter i Stigsjö.
Det handlar om att skapa möjligheter för turism, aktivt fritidsliv och
attraktivt boende i bygden. Det handlar om ökat företagande som leder till
fler jobb. Det handlar inte minst om en väl fungerande infrastruktur och
en god samhällsservice. Så ett stort tack till Stigsjöbygdens alla eldsjälar
för ert betydelsefulla engagemang i detta.
Stigsjö Intressseförening vill också rikta ett tack till föreningens
medlemmar, sponsorer, övriga föreningar, organisationer och företag i
bygden samt Härnösands kommun för ett gott samarbete. Ett samarbete
som vi gärna utvecklar framåt, för en levande landsbygd!

Vad hände 2009?

Bilutställning

Antalet aktiviteter direkt arrangerade av
vår förening har kanske inte varit så
många detta år. Tiden har inte riktigt
räckt till. Dock, ett och annat har ändå
hänt i vår byggd som har en anknytning
till vår förening och framförallt
föreningshuset.
Bensinmacken i Brunne invigdes
1:a Februari, 2009 invigdes bensinmacken
vid Stigsjö Handel igen efter att ha varit
stängd under många år. Bakom satsningen
ligger 160 bybor och 20 lokala företag i
Stigsjö som tillsammans satsat 311 000 kr i
bränsleföreningen. Även Stigsjö Intresseförening har bidragit med andelar. Detta gör
att föreningen inte behövt ta banklån.
Kraftsamlingen runt Stigsjö Handel och
Stigsjö Bränsle visar att det går att fixa
samhällsservice även på landsbygden.

Lördagen den 15:e Augusti anordnade bil &
MC entusiasterna Vevstakarna från
Härnösand sin årliga träff vid Smöråkers
Föreningshus. Solen sken liksom alla de fina
bilar & motorcyklar som kom. Ett stort antal
besökare från när och fjärran gick runt och
tittade, pratade och njöt av allt krom. Ett
välordnat arrangemang som återkommer
även 2010!
Föreningshuset blev 100-år!
Lördagen den 7:e November firade vi
Föreningshuset i Smöråker som under 100 år
fungerat som mötesplats i Stigsjö!

Då detta skrivs har föreningen firat 1-års
jubileum och under året har totalt har 6 000
tankningar genomförts vid anläggningen som
utrustades med ny pump och kortläsare vid
starten. Under sommaren ökade
försäljningen då sommargästerna var i
farten. En uppgång har även noterats i vinter
då kylan lagt sig något och skotrarna tagits i
bruk. Fördelningen under året är 70 % bensin
och 30 % diesel.
Byalags staffetten
Lördagen den 21:a Mars gick årets
Byalagsstaffett av stapeln. Stigsjö IK’s skid
sektion stog för arrangemanget. 15 vuxna lag
deltog samt 4 ungdomslag. Solen sken
liksom publiken. Vann gjorde Lag Öje samt
Lag ”Lemlar i byxorna”.
På kvällen blev det ”Afterski” med musik av
Fröberg & Sjöberg. 100 personer pratade och
dansade till långt inpå småtimmarna.

År 1909 invigdes denna lokal och har under
åren fungerat som samlingsplats för ortens
invånare. Tänk så många glada, trevliga
minnen som denna lokal förknippas med!
Fester, möten, teater, dans, bordtennis, ja
listan kan nog göras hur lång som helst!
Under veckan hölls en internationell kväll
med tema ”Latinamerika”. Senare samma
vecka höll Kommunalfullmäktige sammanträde där allmänheten fick möjlighet att ställa
frågor till våra politiker. Slutligen på
Lördagkvällen arrangerades fest med supe’
och dans.

Julmarknad i regn
Den 6:e December var det dags för årets
Julmarknad vid Stigsjö handel. Detta är ett
samarrangemang mellan Stigsjö Affärscentrum och Stigsjö Intresseförening. Årets
upplaga blev vädermässigt inte helt perfekt,
med regn och kyla. Dock, Stigsjöborna är ett
tåligt släkte och trotsade vädrets makter.
Nytt rekord i antalet ”knallar” och
försäljningen blev enligt uppgift god. Kaffe,
korv och Birgitta’s kolbullar avnjöts i trevligt
umgänge. Nästa år beställer vi sol istället!

Lite av varje
Föreningens ekonomi är begränsad. Året
som gick gav ett minus på 6500.-. En
stor del i detta var elkostnader som blev
högre än beräknat. Det var ett kallt år!
Även något färre betalande medlemmar
påverkade årets underskott. Vi var 65
medlemmar jämfört med 2008 då vi var
ca. 115 stycken. Ert medlemsstöd är
mycket välkommet och ett villkor för att
vi skall kunna bevara vårt Föreningshus.
Antalet uthyrningar har ökat något vilket
är positivt! Huvudfokus för vår förening
är ju vårt hus och det vill vi hyra ut så
ofta som möjligt!
Huset ja. Det fick lite ny färg i sommras.
Ja, egentligen var det fönstren som
bättrades på. Ove Wessbladh, med viss
hjälp av broder Arne kittade och målade i
dagarna 3. Förfallet har stoppats för en
tid. Sedan sattes det in en ny dörr för
nödutgången. Snickarna hette Lundin &
Fahlen.
Det är trevligt att vara med och delta
aktivt i en förening! Fast ibland känner
man kanske att tiden inte finns tillgänglig. Hos oss behöver du inte känna
att du ska boka upp dig för ”tid och
evighet”! Hör av dig och berätta på vilka
villkor just du kan och vill vara med och
hjälpa till. Allt deltagande, hur litet det än
må vara, är välkommet!

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 2010
Om du vill betala in din medlemsavgift för
2010 (100.-/person) och stödja vår
verksamhet så gör det till Bankgiro 52477726. Glöm inte namn & kontaktuppgifter!

Aktiviteter under våren:
Mars 5, Fredag. 20:00 ”Drop-in”
”styrdans” i all enkelhet i föreningshuset.
Musik från CD. Ta med din favorit CD
och kom! Fika.
Mars 20, Lördag. Byalags stafett &
After-ski i föreningshuset.
Mars 28, Söndag. 12:30-15:00 Våffel
cafe’ i föreningshuset med liten foto
utställning från föreningshus & NTO
tiden.
Augusti 22, Söndag. Vevstakarnas
Bilutställning vid föreningshuset.

Mycket välkomna!

