Verksamhetsberättelse 2020 för Sevalla
hembygdsförening
Verksamhetsåret 2020 har präglats av pandemin och begränsat vår verksamhet men vi har
ändå lyckats genomföra några utåtriktade aktiviteter.
Året började med julgransplundring för ett 30-tal barn och deras familjer. Efter årsmötet
arrangerades efterfesten som är ett tack till de som ställt upp ideellt på bl.a Sevalladagen och
städdagar i bygdegården. 2020 ansvarade vi för varmrätten.
Valborgs-och midsommarfirandet kunde inte genomföras pga restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten.
Nyinvigningen av kyrkstigen genomfördes den 13 juni med landshövding Minoo Akhtarzand
som invigningstalare tillsammans med vår ordförande och Jan-Olof Johansson i Kyllösa.
Pga restriktioner om max 50 deltagare hade vi föranmälan och 48 st var anmälda att delta.
Efter att bandet klippts så gick ca hälften av deltagarna upp till Björk-Stinas soffa för att höra
Peter Johansson berätta om Björk-Stinas öde samtidigt som kaffekorgen intogs.
Efter midsommar så städade och inventerade styrelsen rummet med saker från
Sevallaskolan. Under hösten har Inger Smedberg, Jan-Olof Johansson och Åke Johansson
städat arkivet för att kunna göra plats för ytterligare material som sparas för Sevallas historia.
Sevalladagen och Veteranplöjningen blev vi också tvungna att ställa in. Dock har det
genomförts en privat plöjningstävling av Bosse Johansson och Magnus Nilsson på Tallbacka.
Med anledning av uteblivna intäkter så sökte vi krisstöd hos Kulturrådet. Vi beviljades
9000 kr under november.
Under året har vi deltagit i Fokusgruppen 2020 för renovering av bygdegården. Från
styrelsen har Caroline P Johansson och Marita Ljung deltagit i arbetet tillsammans med
Peter Johansson, Martina Olofsson, Fredrik Westermarck, Claes Törnblom, Tommy
Johansson och Joakim Törnberg i arbetsgruppen. Detta har resulterat i två städ- och
arbetsdagar under hösten där vi bidragit med ca 10 000 kr för underhåll och renovering.
Gruppen har även skickat in en ansökan till Boverket samt Västerås kommun för bidrag till att
rusta kök och toaletter i bygdegården. I maj får vi besked om ev bidrag. Arbetet är nu
överlämnat till bygdegårdsstyrelsen för fortsatt planering. Om bidraget beviljas har styrelsen
beslutat att stödja projektet med
30 000 kr.
Under hösten 2020 så påbörjades arbetet med att iordningställa en grillplats vid isplanen.
Vi har under året gett ut fyra nummer av Sevallanytt och ett informationsblad.
Styrelsen har haft nio stycken styrelsemöten under året.
Sevalla 18 februari 2021
Caroline P Johansson, Camilla Morgan, Maria Stolt, Marita Ljung och Jenny Collander

