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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BRÅNS BYAFÖRENING
VERKSAMHETSÅR 2012

Under detta år har styrelsen för byaföreningen bestått av:
Helena Lindgren, ordförande
Anton Ågren, vice ordförande
Josefine Alm, sekreterare
Michael Jacobsson, kassör
Eric Lindström, Lisa Persson, Ylva Hedberg Fransson, ledamöter
Veronica Tängdén, Ylva Göransson, suppleanter

Betalande medlemmar i byaföreningen under 2012 var totalt 40 familjer samt två
enskilda personer.
Byaföreningen har under året haft 6 styrelsemöten. Följande aktiviteter har bl.a.
genomförts under året:

Årsmöte
Den 19/2 hade vi årsmöte på Bråns skola. Ca 20 personer deltog och blev bjudna på
fika. Förutom de ordinarie årsmötespunkterna informerade styrelsen om planerna att
iordningsställa en grillplats i byn och en arbetsgrupp utsågs för arbetsledning av detta.
Christer Malm informerade även om sin projektidé om en EU-ansökan
om cykelvägar och hälsa.
Grillplats
En arbetsgrupp bestående av Lisa Persson, Marcel Berkelder, Emil Walterholm och
Christer Malm har under våren och sommaren påbörjat planering för iordningställande
av en grillplats. Grillplatsen kommer att placeras nere vid älven, mittemot
pumpstationen i den sydöstra entrén till Brån. Markägaren har gett sin tillåtelse för
byaföreningen att nyttja platsen.
Arbetsgruppen har märkt ut området som ska nyttjas samt vilka träd som behöver tas
bort. En grovplanering över var grillplatserna ska ligga är också gjord.

Byaloppis med grillkväll
Den 16/6 genomfördes för andra året i rad en byalopppis. Vi hade i år annonserat och
skyltat bättre än föregående år, vilket resulterade i både fler deltagande gårdar och
besökare. På kvällen samlades, trots ett ostadigt väder, många bybor vid Bråns skola
för gemensam grillning och brännbollsspel.
Cykelfest
Cykelfesten genomfördes den 29/9 för fjärde året i rad. Det blev en väldigt uppskattad
kväll med rekordmånga deltagare (42st). Kvällen avslutades med byapub på Birres i
Vännäsby med livemusik. Puben var öppen även för bybor som inte deltagit i
cykelfesten och uppslutningen var betydligt bättre än i fjol. Deltagandet i cykelfesten
var i år gratis, de som enbart kom till efterfesten på Birres fick dock betala inträde.
Byaskyltar
Under hösten 2012 sattes den andra av de två byaskyltarna upp, vid infarten från
Strand.
Nyinflyttade
Styrelsen har under året hälsat nyinflyttade bybor välkomna med ett personligt besök
där en symbolisk present delats ut samt en informationsfolder om byaföreningen.
Hemsida
Under året har hemsidan uppdaterats med de aktiviteter föreningen erbjudit. Till viss
del har även andra arrangemang i byn uppmärksammats på sidan.
Julgran
För tjugoandra året i rad restes en julgran vid skolan.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013
Grillstuga
Färdigställa grillstugan med hjälp av ideellt arbete av byborna .
Byaloppis med grillkväll
Genomförs helgen innan midsommar (lö 15/6).
Cykelfest
Genomförs i aug/sep. Datum ej bestämt.
Hemsida
Vi fortsätter utveckla hemsidan så att den blir informativ och intressant både för
boende i byn och utomstående.

Den sittande styrelsen tackar för det gångna året genom

Helena Lindgren
ordförande

