
SÖRBYN-SUNDSNÄS HEMBYGDSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2011 

MÅL och INRIKTNING
Styrelsen har verkat för att bevara och utveckla Hembygdsgården och föreningen i enlighet med stadgar 
och årsmötesbeslut. 

                Närvaro       Frånvaro Vald
STYRELSEN 

Rolf Svanberg Ordförande 13 0 2011
Håkan Nilsson Sekreterare 12 1 2012
Lisbeth Lind Svanberg Kassör   7 6 2012
Kenth Sundberg V.ordf   6 7 2011
Helena Selberg Ledamot 10 3 2011
Maria Selberg Ersättare 10 3 2012
Roger Engman Ersättare 11 2 2011

Judith Sundström adjungera ledamot har deltagit på 11 av styrelsemötena.

Webbansvarig
Stefan Åkerström

Aktivitets- och festkommitté
Styrelsen

Revisorer
Margaretha Hansson och David Nilsson
Ersättare
Eva Dahl

Valberedning
Berit Birin sammankallande
Torbjörn Selberg, Judith Sundström

Möten
Styrelsen har avhållit 13 protokollförda möten samt många underlands- och telefonkontakter.

Medlemmar och medlemsavgifter
Under året har föreningen haft 71 medlemmar. 
Medlemsavgifterna har varit 100:- för medlem och 200:- familj 

Anslutning
Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsrörelse. 
Föreningen har 10 aktieposter i RÅEK och 1 aktiepost i Agrocenter i Råne älvdal AB 

Utmärkelser Förtjänsttecken och Diplom
Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening utsågs till ÅRETS HEMBYGDSFÖRENING 2011 i Norrbotten vid 
Hembygdsförbundets årsmöte i Porjus.
På Nationaldagen utdelades förtjänstdiplom till 14 medlemmar som aktivt medverkat i föreningens 
aktiviteter. 



Aktiviteter 
En soppmiddag i februari lockade ett 40-tal besökare. Våffeldagen serverade vi våfflor och kaffe samt 

annat fika. Valborg firades i vanlig ordning med majbrasa och sång, kaffe och lotterier.
Under sommaren har vi haft öppethållning fyra söndagar med mottagning av bussar med ”turister” från 
Boden. Hembygdsgården har mottagit besök från många föreningar och sammanslutningar som guidats 
i museet och närområdet. Ett tiotal medlemmar deltog i ”Historisk utflykt” till nybyggen och 
kronoboställen mellan Ljuså och Sörbyn.  
Höstfest genomfördes med god mat, härlig stämning och allsång till tonerna av dragspelaren Börje 

Erixon. Cafékvällar har anordnats med varierande utbud av program, berättelse och bildvisning 
om radiobunkern i Boden. 

Vi har dessutom visat gamla bilder på hus från omgivningen, berättat om ”kronohemman” och den tidens 
leverne, serverat ”Silltårta”, en otroligt populär paltmiddag, paj och pizza med många besökare, 

Under hösten har en arbetsgrupp slutfört bygget av förvaringsbyggnaden till museets större 
jordbruksredskap, så att dessa kan förvaras under tak. 

Det mesta av virket har erhållits från Nils Nilsson Forsträskhed och plåttaket skänktes av Mikael 
Svanberg NÅIDEN BYGG.

Nu är föremålen skyddade från väder och vind.

Hembygdsdagen/Nationaldagen 6 juni 
Kl 1200 öppnades festligheterna av föreningens ordförande Rolf Svanberg som hälsade publik och årets 
”Nationaldagstalare”, varmt välkommen till firandet av Nationaldagen i Sörbyn. 
Årets talare, Kommunens Räddningschef Bengt Nilsson, som från hembygdsgårdens förstukvist 
genomförde ett lagomt långt nationaldagstal. Han fick välförtjänta applåder. Servering av fika och 
guidning i museet genomfördes.
Sörbyslöjdarna deltog med sina hemtillverkade alster men har nu valt att avsluta sin utställning. 

Besökare och arrangemang
Ett flertal mindre grupper har guidats i museet under året.

Representationer och möten 
Styrelsen för Norrbottens Hembygdsförbund förlade sitt styrelsemöte under en dag till vår 
hembygdsgård. 
Föreningen finns representerad i dess styrelse genom kassören Lisbeth Lind Svanberg och ordförande 
Rolf Svanberg som är valberedare
Ordförande och kassör deltog i Hembygdsförbundets årsmöte i Porjus och ordförande deltog i konferens 
”Rakare spår till Norrbottenshistoria” i Luleå
Bodens landsbygdsråd har haft sin byakonferens förlagd till Sörbyn.
Ordföranden har deltagit i Öjebyn i konferensen ”Hus med historia” anordnat av Västerbottens och 
Norrbottens Hembygdsförbund. 
Föreningens representant i ”Byautvecklingsgruppen” har varit kassören Lisbeth Lind Svanberg.
Vice ordföranden Kenth Sundberg ingår i gruppen som sammankallande.

Museum och Gåvor, sponsring
Museet har mottagit gåvor under året som katalogiserats och placerats. Föreningen har även besökts av 
representanter för länsmuseet som gav råd om utställning och dokumentation av föremålen.
Tillsammans med Lions Club Råneå insamlar vi gamla/kasserade glasögon som restaureras och skickas 
till behövande i u-länderna. Loppisgåvor har mottagits från olika givare.

Minnestelegram 
Ett flertal minnestelegram har tillverkats och gett föreningen inkomster.

Hemsida
Föreningens webbmaster är Stefan Åkerström som fortlöpande daterar upp vår hemsida. Styrelsen 
rekommenderar ett besök på hemsidan som har adressen www.sorbyn-sundsnas.se

Studiecirklar
Vårt studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, har på ett förtjänstfullt sätt bistått föreningen i olika 
arrangemang med ekonomisk och praktisk hjälp. Vi har genomfört cirkel i styrelseutveckling och 
planering samt föremålsdokumentering.



Hembygdsgården och nyttjande 
Sammantaget har Hembygdsgården nyttjats vid ett 100-tal olika arrangemang och uthyrningar under 
året. Mer än 2000 personer har deltagit i de olika arrangemangen, en fantastisk publiksiffra!
Ett flertal större och mindre grupper har guidats i museet.
Hembygdsgården har under verksamhetsåret använts till föreningens aktiviteter 
(60-tal gånger) och uthyrning till andra föreningar samt till privata intressenter.
Även tvättmaskinen har flitigt nyttjats. 
Gräsytorna har underhållits genom ungdomen Johan Engman som svarat för klippning.
I stora salen har bedrivits friskvård, ”Qui Gong” och ”Trafikcirkel” av PRO. 
Ett antal ”Kafékvällar” har genomförts i under året, där Rolf och Håkan visat bilder och berättat om byn. 
Hjärtstartaren har visats, Boden Civilförsvarsförening, har genom sin instruktör, Lisbeth Lind Svanberg, 
genomfört en ”HLR-utbildning” med 9 deltagare. Loppisborden har flitigt besökts och gett föreningen ett 
litet kassatillskott. 

Ekonomi
Med den verksamhet som bedrivits i Hembygdsgården under året, aktiviteter i form uthyrningar, fester 
och övriga arrangemang enligt ovan, har styrelsen lyckats nå ett positivt resultat när hänsyn tas till vissa 
försenade inbetalningar. Ekonomin har även medgett vissa investeringar.
Avskrivningar av inventarier har gjorts enligt plan.
Vi hoppas kunna finansiera och vidareutveckla Hembygdsgården till byns naturliga samlingsplats. 

Slutord
Det är styrelsens förhoppning att föreningens verksamhet och byaengagemang ska fortleva.
Styrelsen hoppas även att med medlemmarnas bistånd, förtroende och engagemang hitta
former för att gemensamt bevara Hembygdsgården och fortsätta att vara en aktiv förening,
Styrelsen tackar alla medhjälpare för allt bistånd vi fått för att genomföra föreningens verksamhet under 
det gångna året.
Vi önskar den nya styrelsen fortsatt framgång under verksamhetsåret 2012.
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