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Bilderna	  ovan	  får	  symbolisera	  föreningens	  verksamhet	  2013.	  De	  visar	  omslagen	  till	  de	  nya	  
bygdeböckerna,	  som	  släpptes	  den	  14	  december.	  Över	  7200	  bilder,	  1070	  sidor	  och	  nästan	  fem	  kilos	  
vikt	  vittnar	  om	  att	  bygden	  blivit	  berikad	  med	  ett	  rejält	  stycke	  persondokumentation.	  



	  
	  

	  

Styrelsen	  för	  Ovansjö	  Bygdeförening	  får	  härmed	  lämna	  följande	  berättelse	  för	  verksamheten	  2013.	  

Styrelse	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  bestått	  av:	  ordförande,	  Tommy	  Sunnanängs,	  kassör,	  Ingrid	  Svanberg,	  
sekreterare,	  Mats	  Fallbäcken.	  Ledamöter:	  Tage	  Bengtsson,	  Sonja	  Haugen	  Svedbo	  och	  Lena	  

Fallbäcken.	  Suppleanter:	  Karin	  Danielsson	  och	  Eva-‐Barbro	  Anderson.	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  sju	  stycken	  sammanträden.	  De	  beslut	  som	  styrelsen	  fattat	  framgår	  av	  
reviderade	  protokoll.	  

Revision	  

Revisor:	  Gunde	  Rehn,	  revisorssuppleant,	  Inga	  Jansson	  

Valberedning:	  Vakant	  

Medlemmar	  
	  Föreningen	  har	  under	  2013	  haft	  153	  stycken	  medlemmar.	  

Ekonomi	  
Föreningens	  ekonomi	  framgår	  av	  den	  rapport	  som	  kassören	  sammanställt.	  

Verksamheten	  under	  2013	  
All	  verksamhet	  under	  året	  har	  helt	  upptagits	  av	  färdigställande	  av	  bokprojektet.	  Utöver	  insamling	  av	  

kort,	  dokumentation,	  inläggning	  i	  data	  och	  skrivning	  av	  texter	  har	  vi	  deltagit	  i	  några	  arrangemang.	  I	  
dessa	  fall	  har	  då	  vår	  medverkan	  haft	  anknytning	  till	  bokprojektet.	  

Mötesverksamheten	  
Dokumentationsgruppen	  har	  haft	  två	  träffar	  under	  året.	  Att	  det	  inte	  blivit	  fler	  har	  den	  naturliga	  

förklaringen	  att	  kortinsamlingen	  bara	  gällt	  nya	  kort	  där	  alla	  personer	  varit	  kända.	  

Planeringsgruppen	  har	  haft	  femton	  möten/träffar,	  varav	  elva	  finns	  anteckningsförda.	  Gruppen	  har	  
jobbat	  med	  och	  fattat	  beslut	  som	  rört	  utformningen	  av	  böckerna,	  bilder,	  texter	  mm.	  Utöver	  detta	  har	  
gruppen	  haft	  åtta	  möten/träffar	  t.ex.	  angående	  praktikanställning,	  layout	  med	  Hannes	  P.	  och	  

korrekturläsning	  med	  Mats	  F.	  

Nationaldagen	  6	  juni	  

Föreningen	  deltog	  genom	  att	  Ingrid	  och	  Tommy	  på	  Torget	  i	  Sysslebäck	  informerade	  om	  slutfasen	  i	  
projektet	  och	  bjöd	  in	  till	  fotovisning	  i	  Sysslebäcksparken	  den	  15	  juni.	  

Familjedag	  i	  Sysslebäcksparken	  

I	  början	  på	  juni	  gick	  vi	  ut	  med	  flygblad	  till	  alla	  hushåll	  i	  Ovansjöbygden.	  I	  detta	  blad	  bjöd	  vi	  in	  till	  den	  
sista	  officiella	  fotovisningen	  i	  projektet.	  	  Mycket	  folk	  kom	  till	  parken	  denna	  soliga	  dag	  den	  15	  juni	  och	  
många	  besökte	  oss	  för	  att	  se	  de	  kort	  som	  vi	  valt	  ut	  till	  böckerna.	  	  Man	  fick	  tycka	  till,	  kanske	  låta	  sig	  

fotograferas	  eller	  kanske	  lösa	  medlemskort.	  



	  
	  

	  

Nobelpris	  till	  Ovansjö	  Bygdeförening	  
Den	  10	  december,	  på	  nobeldagen	  var	  det	  fest	  på	  Dalbygården.	  Då	  delades	  Dalbygårdens	  Nobelpris	  
ut.	  En	  av	  pristagarna	  var	  Ovansjö	  Bygdeförening,	  som	  fick	  litteraturpriset.	  Prismotiveringen	  löd:	  
"Med	  stort	  engagemang	  har	  ni	  under	  flera	  år	  arbetat	  med	  att	  dokumentera	  vår	  bygds	  historia	  till	  

stor	  glädje	  för	  alla	  som	  har	  tillhörighet	  till	  Bygda	  ova	  sjön".	  

	  

Nobelpristagarna	  tillsammans	  med	  kungen	  (Bibbi	  Bengtsson)	  och	  drottningen	  (Susanne	  Westlund).	  
Längst	  till	  vänster	  pristagarna	  från	  köket	  Maria	  Larsson	  och	  Hanne	  Bredalen,	  i	  mitten	  

Ovansjöbygdens	  Ingrid	  Svanberg,	  omgiven	  av,	  t.v.	  Terje	  Rundberget	  och	  t.h.	  Pelle	  Svedbo	  och	  Gun-‐
Britt	  Rundberget,	  som	  utgör	  Dalbygårdens	  eget	  husband.	  
	  

Vi	  hade	  besökare	  vid	  våra	  fotobord	  hela	  dagen.	   Soligt	  och	  varmt,	  mycket	  folk	  och	  trivsel	  på	  

parken.	  



	  
	  

	  

Två	  nyckelpersoner	  i	  bokprojektets	  slutfas.	  Till	  vänster	  Hannes	  Pettersson,	  Säffle,	  som	  skötte	  
formgivning	  och	  layout,	  till	  höger	  Mats	  Fallbäcken,	  som	  gjorde	  korrekturläsningen.	  

	  

Bokleverans	  

	  

Bokleverans	  i	  sämsta	  tänkbara	  väder	  med	  blåst	  och	  blötsnö.	  Det	  gällde	  att	  snabbt	  få	  in	  elva	  pallar	  
böcker	  så	  att	  de	  inte	  tog	  skada.	  

Boksläpp	  

Den	  14	  december	  var	  det	  äntligen	  dags!	  
Då	  släppte	  vi	  de	  nya	  böckerna,	  Ovansjöbygden	  -‐	  folket	  i	  bild.	  Lustigt	  nog	  var	  det	  denna	  dag	  samma	  
snöväder	  som	  det	  var	  på	  vårt	  förra	  boksläpp	  2007.	  Trots	  detta	  kom	  det	  ett	  100-‐tal	  personer	  till	  

kommunalhuset	  i	  Sysslebäck.	  De	  bjöds	  på	  cider,	  snittar	  och	  underhållning,	  	  innan	  tomten	  kom	  med	  
de	  nya	  böckerna.	  Efter	  lång	  väntan	  fick	  Ovansjöborna	  de	  efterlängtade	  böckerna.	  De	  närmaste	  två	  
veckorna	  efter	  boksläppet	  fram	  till	  årsskiftet	  såldes	  över	  tusen	  böcker,	  så	  nog	  var	  de	  efterlängtade.	  



	  
	  

Stora	  salen	  på	  kommunalhuset	  under	  boksläppet.	  

	  

	  

	  

Här	  kommer	  tomten	  med	  böckerna.	   Två	  av	  deltagarna	  var,	  då	  nästan	  98-‐åriga	  Elsie	  
Svanberg	  och	  Karin	  Olsson,	  Sysslebäck	  



	  
	  

	  

En	  av	  köerna	  till	  bokförsäljningen.	  

	  

	  

2013	  har	  varit	  ett	  händelserikt	  och	  intensivt	  år	  i	  föreningen.	  Mötesverksamheten	  har	  varit	  
omfattande.	  Om	  vi	  slår	  ihop	  alla	  grupper	  så	  har	  inte	  mindre	  än	  trettiotvå	  (32)	  möten	  hållits	  under	  

året.	  Detta	  är	  rekord	  men	  kanske	  inte	  så	  konstigt	  med	  tanke	  på	  att	  verksamheten	  varit	  slutfasen	  i	  ett	  
stort	  och	  långt	  projekt.	  

Vi	  tackar	  Torsby	  Kommun,	  praktikanter,	  sponsorer,	  medlemmar	  och	  sympatisörer	  för	  ett	  gott	  
samarbete.	  

	  


