
Verksamhetsberättelse 2021

 

 

  

Bilderna ovan är från Piltz-salen på kommunalhuset under Höstglödsveckan i oktober, 
då vi visade bilder från vårt arkiv och fick hjälp att identifierade dessa.  Hela salen var 
fylld av bilder och intresset var stort. Det var en jämn ström hela dagen och vi fick 
många namnlistor till bilderna ifyllda. 
  



Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening får härmed avge följande berättelse för 
verksamheten 2021. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: ordförande Mats Fallbäcken, kassör Ingrid Svanberg, 
sekreterare Tommy Sunnanängs. Ledamöter: Sonja Haugen Svedbo, Tage Bengtsson och 
Lena Fallbäcken. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. 

Möten. 
Styrelsen har under året haft sex stycken sammanträde (årsmötet inräknat). 
Utöver detta har Ingrid, Sonja och Tommy haft en verksamhetsledande roll med 27 möten 
under året. Vid dessa möten har Tage deltagit fysiskt vid några tillfällen och via telefon 
likaså. 

Revision 
Revisor har varit Anna-Karin Hallgren och revisorssuppleant Inga Jansson 

Valberedning 
Vakant. 

Ekonomi 
Framgår av den rapport som kassören sammanställt. 

Medlemmar. 
Föreningen har under året haft 159 medlemmar 

Verksamheten under 2021 

Ytterligare ett pandemiår har förflutit och restriktioner under våren gjorde att vi fick hålla 
januari- och aprilmötena i Piltz-salen, precis som 2020 med Corona-avstånd. Likaså blev 
årsmötet, som skulle ha hållits i mars flyttat till 25 maj, det också i Piltz-salen på 
kommunalhuset. Den huvudsakliga verksamheten under året har av förståeliga skäl blivit 
jobbet med inläggning och kategorisering av foton i Adobe Lightroom. Vid årets slut hade vi 
cirka 30 000 bilder inlagda. 

I juli arrangerade föreningen Värmlands Säterkultur säterrundor runt om i Nordvärmland. Vi 
stod för en dag, den 30 juli, då Nedergårdsvallen på Gångspångmyren hade öppet hus. 
Ostadigt väder med regnskurar och missar i annonseringen gjorde att deltagandet inte blev 
vad vi hoppats, men de som kom fick en trevlig samvaro med fika och underhållning. 

Två arrangemang kunde vi hålla under hösten: 
* Det första var under Höstglödsveckan den 4:e och 5:e oktober då vi hade två lyckade 
dagar, där vi visade bilder utlagda i Piltz-salen och kunde få hjälp med identifiering. 
* Det andra var deltagandet i Syssleträffen i GA-Hallen den 6 november. Alla aktiviteter, 
uppträdanden och serveringar var förlagda utomhus och endast utställningsborden fanns 
inomhus. Detta blev ett lyckat koncept, som gjorde att Coronaavstånd kunde hållas. För vår 
del hade vi en jämn ström hela dagen. Vi visade vår hittills största fotoutställning 
Alla tiders musikanter – från dåtid – till nutid! 

 



Bilder från verksamhetsåret 2021 

Säterrunda på Nedergårdsberget 30 juli 

   

Till vänster syns värdparet Hedvig Herlin (barnbarn till Börje Larsson på Linna) och Christopher 
Arnsmar och besökare som lyssnar till Pelle Svedbo, när han underhåller med dragspelsmusik och 
sång. Till höger Sandsäterns allt i allo, Ingemar ”Snuppe” Dahlström var en av gästerna. 

Höstglöd på kommunalhuset 5-5 oktober 

 

Intresset var stort bland borden 

 

   

Dagens långväga gäster: t.v. Inge Lundqvist från Forshaga och t.h. Elisabeth och Olle Nilsson från 
Malung. 

 



Syssleträffen 6 november 

 

Tack vare att aktiviter och serveringar var lagda utomhus och att det var enkelriktat i hallen blev det 
lätt att gå mellan borden. 

 

  

 

 

 

Dagens äldste besökare vid fotoutställningen var 97-åriga Elsa Jonsson Sysslebäck  

Vår fotoutställning -  Alla tiders musikanter! 

 

Intresserade besökare vid vårt bord. 



Övrigt 

─ Den 8 juli deltog Tommy i ett Leader-möte angående kommande EU-bidrag 2023-2027. 
─ Torsby Bostäder har meddelat att hela polishuset skall byggas om till lägenheter. Detta 

gör att vi måste flytta. I dagsläget är möten med Torsby Bostäder planerade att hållas 
efter alla jul- och nyårshelger. 

─ Vårt samarbete med ABF har fortsatt under året och jobbet med Lightroom har 
bedrivits som en studiecirkel i ABF:s regi. Detta har fungerat bra och vi hoppas på en 
fortsättning under 2022. 

─ En av våra medarbetare och vänner, Christer Ahlgren, har under året avlidit. Han var en 
av illustratörerna till vår allra första bygdebok och nu senast till Säterboken. 
Vi minns Christer med tacksamhet och glädje. 

 

Vi tackar alla medlemmar, sympatisörer och bokköpare för det gångna året. 

 
 


