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Det är åter dags att sammanfatta det gångna året i föreningen. 

20 september höll föreningen sitt sedvanliga årsmöte. 

I  november  ordnades  det  en  kurs  i  mjölksyrning  av  grönsaker.  12 
personer deltog i detta och hade en mycket trevlig och givande dag.  

Det anordnades även en tipspromenad den 2 november,  14 kom och 
gick rundan där frågorna hade satts upp utefter Kyrkotorpvägen. Efteråt 
blev det kaffe med doppa.

Linn Helgesson hade sin inspirationsdag en lördag också i november.

Åseda värme & sanitet kom till gården och installerade en värmepump.

Föreningen hade  ett marknadsstånd på julmarknaden i Ramkvilla den 
29 november. Vi sålde lotter och vinnarna fick välja bland de olika tingen 
som blivit skänkta till gården.

Det  var  en  liten  annorlunda  lillejul,  med  internationell  touch,  den  29 
november, cirka 35 personer hade kommit för att umgås tillsammans.

Nästa gång vi anordnade något var en tipspromenad i mars. Det kom 25 
personer ifrån åldrarna 0-90 år. Efteråt bjöds det på våfflor och kaffe.

Efter  en  del  missnöje  i  byn  bjöd  vi  in  EON  för  att  informera  om 
strömavbrotten vi  hade haft  under våren. Vi  fick veta varför  och vilka 
åtgärder  som  skulle  göras.  Ett  stort  antal  personer  från  byn  samt 
närliggande byar kom. Diskussionerna gick högt i tak. EON bjöd på kaffe 
och bröd.

Den 16 maj var det en prova Tango-dag. Då fick man komma till gården 
och titta samt prova på att dansa tango.

Städdagen gick i regnets tecken, men med glatt humör blev det städat 
både ute och inne i gården.



Ännu  ett  infomöte  arrangerades  i  gården,  denna  gång  var  det  om 
grannsamverkan och bredbandets vara eller inte vara. Många ortsbor var 
samlade vid detta möte.

Fiskegruppen  i  föreningen  anordnade  en  fisketävling,  den  3  juli,  i 
Lillesjön, uppe vid Yngve Axelssons sommarstuga.

Ett  antal grupper har bildats i  föreningen bl.a. stig-,  fiske-, kultur-  och 
byggkommitté samt en trädgårdskommitté.

Under året har föreningen även gjort en del inköp. Bl.a. värmepumpen, 
nytt porslin till köket, även annat till köket, bl.a. en kaffetermos på 10 l, 
det blev även nya gardiner samt grus till parkeringsplatsen.

Uthyrningen av gården gick bra detta verksamhetsår. Vi  hade gäster i 8 
veckor i gården.

Vid det gångna verksamhetsårets slut är vi 94 medlemmar i föreningen.

Nu slutar året med ett nytt årsmöte och en kräftskiva med god samvaro 
bakefter.
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