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2017

Allmänt
Under året ordnades i enlighet med föreningens målsättning en teaterresa, utfärder
och några föredragskvällar. I samarbete med ortens övriga föreningar ordnades
traditionellt vägstädningsdag och Spritstigen fick nya avståndsskyltar. För att
uppmärksamma Finland 100 år planterades vita och blåa blommor i lådan vid
Bygdegårdens anslagstavla. På hösten hölls ett föreningsmöte med bygdens övriga
föreningar och Fyra Byar NOAK som koordinator. Mötet beslöt att i fortsättningen
träffas regelbundet två gånger per år för att dels diskutera gemensamma ärenden
och dels för att koordinera verksamheterna så de inte går på varandra.
Årsmötet, som hölls 21.3.2017 på Bygdegården, återvalde Annika Holmberg som
styrelseordförande.

Styrelsen 2017
Styrelsen sammankom till 8 möten under året och behandlade 82 ärenden.
Styrelsens sammansättning 2017:
Ordförande:
Annika Holmberg
Viceordförande:
Bodil Bäckman
Sekreterare:
Viola Malmberg
Kassör:
Carita Bäckman
Medlemmar:
Lars-Johan Frondén
Peter Larsén
Kristina Lindfors
Rita Törnqvist
Ersättare:
Ann-Catrin Lindholm
Andreas Wiik
Verksamhetsgranskare: Stig Lill-Smeds och Susanne Ståhlström
ersättare:
Hans Nyqvist och Alice Holmsten
Bokföring:
Revisionsbyrå VE-JO kb
Medlemsantal:
115 personer. I byarna finns ca 380 fast bosatta invånare
Medlemsavgift:
3 €/person

Teaterresa, utfärder och föredragskvällar
I början av året brukar föreningen ordna en resa till Fallåker teater och så också i
år. I år spelades pjäsen Jag föll för dig. På hösten ordnades två utfärder, en till
Högholmen och en till Fazer, samtidigt besökte vi salmiak- och lakritskarnevalen. På
Högholmen hade vi egen guidning med Timo Paasikunnas och i Fazers
upplevelsecenter fick vi bekanta oss med Fazers historia, beundra tropiska växter
och smaka på godis. Salmiak- och lakritsfestivalen var också ett trevligt utflyktsmål,
men så populär så tyvärr gick det inte att njuta av upplevelsen full ut på grund av
den enorma trängseln.

Spritstigen
Ann-Catrin Lindholm tillverkade nya fina avståndsskyltar att sätta upp längs
Spritstigen för att lättare veta hur långt man vandrat, eller har kvar att vandra.
Skyltarna är gjorda av trä och finns med 500 meters avstånd från varandra. Också
märkningen med band förbättrades under sommaren. Motionssektionen har satt
upp en motionslåda både vid Olas berg och vid starten vid Lappträskvägen och
lådorna finns utsatta på kartan över motionslådorna i byarna. Spritstigen har varit i
flitig användning under året.

Anskaffningar
-

Muggar med motiv från bygden (två olika, på den ena finns Bygdegården
och Wårkulla och på den andra Annagården och gravgårdens port).
Kylskåpsmagneter med 4 olika motiv.
Ett bord vid simstranden.
Defibrillator (tillsammans med några av de andra föreningarna).
Darling Forsas böcker om gravgården, skolan och Wårkulla.

Uppvaktningar
Föreningen har uppvaktat de bybor som fyllt jämna år från 50 år och uppåt.
Liljendal församling fyllde 70 år och uppvaktades med en tavla av Kapellet målad av
Pekka Tarkka. Styrelsemedlem Rita Törnqvist uppvaktades med anledning av sin
födelsedag.

Övrigt
-

NOAK’s hemsida, www.noak.fi hålls uppdaterad.
På NOAK facebook informeras om evenemang och annat aktuellt. Också
ungdomsföreningens facebooksida Hommansby forum
används som marknadsförings- och informationskanal
Urklipp till föreningens klippbok har också samlats i mån av möjlighet.
Föreningens skåp och hyllor på Bygdegården städades

Bidrag
Fyra Byar NOAK har beviljats bidrag av:
- Svenska kulturfonden 3000€ och Lovisa stad 300€.
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Teaterresa till Fallåker, Jag föll för dig. 28 personer.
Föreläsning på Bygdegården: Kaos i Bukhjärnan, Lilian Junell-Kousa. 60
pers.
Styrelsens (jul)vårfest på Nepalesiska restaurangen i Lovisa.
Årsmöte på Bygdegården
Vägstädning, NOAK bjöd på korv och dricka. 30 pers.
En vandring i parken med Sixten Lundberg på Bygdegården. Intervjuare
Johnny Hurmerinta. 75 pers.
Bord på Hommansby uf:s torgdag (böckerna)
Liljendaldagarna, bord med böckerna och info om föreningen. KL.
Styrelsens seminarium på M/S Ava.
Uppvaktning på Liljendal församlings 70-års fest. AH, KL
Utfärd till Högholmen. 18 pers.
Författarkväll på Bygdegården med Benita Backas-Andersson. Också
Barbara och Henrik Huldén medverkade. 30 pers.
Föreningsmöte.
Utfärd till Fazer och salmiak- och lakritsfestivalen. 24 pers.
Föreläsning om beslutsfattandet i Lovisa med Håkan Karlsson på
Bygdegården. 19 pers.
Tavastby 21.2.2018, Styrelsen

