SÖRBYN-SUNDSNÄS HEMBYGDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019
FÖRORD, MÅL och INRIKTNING
Styrelsens har under året nedlagt 4 246 timmar ideellt arbete vilket motsvarar 3
årsarbetstagare.
Under sommaren har föreningen bemannat ”Badkiosken” under 5 veckor dagligen med 3
funktionärer/försäljare. Mycket populärt!
Under samma tid och fram till september/oktober har vi uppdaterat vårt kök i
Hembygdsgården med utökad golvyta, ny inredning och nya maskiner. Ett stort och
kostsamt arbete. Invigning söndag 3 nov med många besökare.
Vi har verkat för att ge medlemmar och sympatisörer ett gott medlemskap, genom att erbjuda alla
intresserade till meningsfylld samvaro.
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Möten
Styrelsen har avhållit 10 protokollförda möten samt många underhands och telefonkontakter samt
gemensamma arbetsdagar.
Medlemmar och medlemsavgifter
2019 har föreningen haft 70 medlemmar.
Årsavgifterna har varit 100: - för enskild medlem och 200: - för familj.
Anslutningar
Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund, Museigruppen ArbetSam och RÅEK.

Representationer och Möten
Föreningens representant i ”Byautvecklingsgruppen” har varit Lisbeth Lind Svanberg.
Representanter vid Bodens Landsbygdsråds årsmöte i Boden, Lisbeth Lind Svanberg, Kenth
Sundberg, Helena Selberg. Lisbeth har även deltagit vid BLR alla styrelsemöten under året.
Deltagare vid föreningsträff i Niemisel, Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Kenth Sundberg.
Vid Norrbottens hembygdsförbunds höstmöte i Korpikylä/Kärrbäck deltog Rolf Svanberg, Kenth
Sundberg. Närvaro vid studieförbundet ABF information i Boden genom Rolf Svanberg.
Aktiviteter
Under året har vi genomfört tre ”historiska” resor till ”Hattmuren”, ”Björnberg” och ”Storåäng”
tillsammans med intressenter/medlemmar.
Ciceroner var Leif Sjöberg och Rolf Svanberg med god hjälp från deltagarna. Vi var ett 10-tal
tacksamma deltagare som anslog vardera en halv dag för resorna.
Ett flertal besök till vårt museum där vi rönt uppskattning. Håkan Nilsson, Kenth Sundberg, Rolf
Svanberg har deltagit i Museikurs i Boden under 1 dag.
Valborgsmässoafton firades med allsång och musik av Börje Eriksson Kalix.
Allt i fint väder och många besökare.
Badkiosken vid badstranden har föreningen drivit under 5 veckor.
Regntunga dagar har kiosken hållit stängt. Ett omtyckt arrangemang med många sociala
kontakter från när och fjärran som besökt oss där.
Midsommarfirandet i ”Parken” arrangerades av hembygdsföreningen. Sörby Turism gav fri
tillgång till parken.
Verksamheterna har kunnat drivas främst tack vare styrelsens uppoffrande arbete, men även
flera medlemmar har gjort hjälpande insatser.
Som ett litet tack från föreningen, inbjöds engagerade medlemmar till en gemensam lunch för
sina arbetsinsatser

Underhåll fastighet och museiföremål
Föreningen har en plan för underhålls- och andra åtgärder på fastigheten. Planen är ett levande
dokument och visar att många åtgärder blivit genomförda under de gångna året.
Vi har uppdaterat hembygdsgårdens kök. Golvytan har utökats, ny inredning och nya maskiner
installerats samt golvet har åtgärdats med ny matta och golvvärme,
samt inmonterat ”dörrar” till ”skärmförrådet” utomhus. Nya föremål i museet har dokumenterats
med text och bild.
Hembygdsdagen/Nationaldagen 6 juni

Kl 1100 startade vi Nationaldagsfirandet.
I vackert sommarväder samlades många människor för att höra Regionsrådet Nils-Olov Lindfors
nationaldagstal och Riksspelemannen Daniel Nyström och trubaduren Joakim Nordlund, även
munspelaren Ture Selberg, underhöll med sång och musik, allt från vår utomhus-scen.
Norrlands Motor-historiker deltog och visade upp en ansenlig mängd fordon som tilldrog sej ett
stort intresse. Tävling om vackraste fordonet.
Vädret var helt på vår sida, solen skiner mellan molntapparna och temperaturen är lagom för
utomhusaktiviteter. Hamburger-oset låg tät över området som lockade folk till försäljningsstället.
Museet hade öppet. Gott hembakat fika serverades som vanligt utanför hembygdsgården.
Nationaldagstalare under åren
2005 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2006 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2007
Landshövding Per-Ola Eriksson, 2008 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2009
Kommunalrådet Olle Lindström, 2010 f.d. Skoleleven, nu Butiksägare Elsa Lindström, 2011
Räddningschef Bengt Nilsson, 2012 Kyrkoherde emeritus Karl Fredriksson, 2013 Landshövding
Sven-Erik Österberg, 2014 Pågående kommunalråd Inge Andersson. 2015 f.d. skoleleven, nu
Professor Göran Lind, 2016 Lokalpolitikern Erland Nilsson, 2017 f.d. skoleleven och RÅEKordföranden Ingrid Stridfeldt, 2018 Bodenpolitikern och f.d. fotbollsspelaren Bosse Strömbäck,
2019 Regionsrådet Nils-Olov Lindfors.
.

Museum och Gåvor, sponsring
Föreningen har mottagit till sitt museum gåvor som fotograferats och katalogiserats.
Ett stort antal nyttosaker har donerats av olika givare och resulterat i ”Loppisbord” som flitigt
besökts.
Minnestelegram
Många minnestelegram har tillverkats och förmedlats under året.
Hemsida
Föreningens webbmaster är Stefan Åkerström som regelbundet daterat upp vår hemsida.
Den hittas på adress; www.sorbyn-sundsnas.se
Vi finns även på Facebook med Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening.
Studiecirklar
Studiecirklar i hantverk och stickning har genomförts, samt fortsatt skanning av Sundsnäs
bykista.
Studieförbundet ABF-Boden har bistått oss på ett engagerat och servicevänligt sätt under året.
Hembygdsgården skötsel och nyttjande
Hembygdsgården har under verksamhetsåret använts till föreningens aktiviteter och uthyrningar.
Gården har utnyttjats vid 130 tillfällen, inklusive uthyrning till andra föreningar samt till enskilda
personer. Besöksantalet ca 3000 personer.
I stora salen har bedrivits friskvård, gymnastik och ”Qui Gong” av PRO.
Loppisborden har flitigt besökts och gett föreningen ett litet kassatillskott.
Loppisverksamheten och hembygdsgården har på ett mycket förtjänstfullt sätt omhuldats av
kassören Lisbeth Lind Svanberg.
Hon har hållit ordning och reda på uthyrning, ”loppisbord”, städning och snöröjning. Även
tvättmaskinen har flitigt nyttjats.
Ett flertal mindre och större grupper har guidats i museet under året.
Gräsytorna har underhållits av Rolf Svanberg och Kenth Sundberg som svarat för klippning och
Håkan Nilsson röjning.
Ekonomi
Föreningen har ansökt om medel för att modernisera och utöka köket med nyare maskiner och
förvaringsutrymmen. Ekonomisk hjälp har beviljats med 396.000:-. Restaureringskostnaden har
kostat c:a 850.000:- varav föreningen bidragit med c:a 450.000:- som föreningen tidigare fonderat
och sparat för ändamålet.
Med den verksamhet som bedrivits i Hembygdsgården under året, aktiviteter i form uthyrningar,
fester och arrangemang enligt ovan, så har styrelsen lyckats hålla ekonomin på fötter.
Avskrivningar av inventarier har gjorts enligt plan.
Vi hyser hopp om att även fortsättningsvis, kunna finansiera och vidareutveckla gården till byns
naturliga samlingsplats.

Byautvecklingsgruppen verksamhetsberättelse
Gruppen utsågs till Årets BY 2019 redan vid Boden fullmäktigemöte i dec.2018.
Gruppen som består av representanter från byns alla föreningar och har engagerat sig
med mobiltelefonnätets tillgänglighet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter väg 356 och
757, med kontakter till länsstyrelse och transportstyrelse. Inbjudit kommunens
representanter för information om vatten och avloppsfrågan, (egna avlopp.)
Även samordning för att ordna skoterleder inom området.
Nyinflyttade har hälsats välkommen med informationer om föreningar och företag i
bygden och rekryteras till föreningslivet.
Gruppen bjöd även in till en bya-aktivitet i december. Informerade om pågående projekt,
och utspisade med julgröt, skinksmörgås, glögg och lotteri. Ett omtyckt arrangemang.

Slutord
Föreningsstyrelsen tackar medlemmar och sympatisörer för det gångna året och önskar
den nya styrelsen lycka till och hoppas på att dom får ett lika gott stöd från medlemmarna
och sympatisörerna under 2020.
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