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november 2021
Ingenting har varit sig likt i byalaget detta år. Inget årsmöte, 
ingen vald ordförande och kassör. Inget kafé i egen regi och ett 
stackars byablad, värvarnumret i mars med bl.a. verksamhets-
berättelsen 2020, har delats ut. Endast hantverksmagasinet har 
fungerat som vanligt med nytt besöksrekord liksom för kaféet 
som Kajling Konsult AB skött med den äran.
 Uteblivet årsmöte var det alltså. Fram tills nu, när vi 
äntligen fått ordning på bokslutet för 2020 och våra revisorer Per 
och Anders gjort sitt och lämnat en revisionsberättelse som du 
kan läsa på nästa sida. Tillsammans med resultatrapporten som 
visar att ekonomin är fortsatt stark. Överskottet för 2020 blev 118 
tusen och det egna kapitalet har vuxit till 584 tusen varav den s.k. 
brofonden (gångbron) är 140 tusen. Stabil ekonomi således och 
nu är frågan hur byalaget ska gå vidare efter ett delvis tappat år 
med nästan ingen verksamhet alls.
 Sigrid som kvarstående sekreterare för 2021 och jag fö-
reslår att den lilla skara som tidigare i år visat intresse att stanna 
kvar/bli nominerade för verksamheten 2021 också kan tänka sig 
att vara med 2022. Namnen på denna skara finns uppräknade 
på sidan 2 och om någon i denna inte vill ställa upp för 2022, 
så meddela Sigrid och mig senast 30 november. Men även nya 
intresserade personer välkomnas som vill jobba för byalaget. 
Jätteviktigt att fler, unga och äldre, vill engagera sig. Vi hade 
tänkt oss att kalla till ett första styrelsemöte under mitten av janu-
ari nästa år. Låter detta bra?
  Bästa hälsningar och God Jul redan nu!
 Sigrid sigrid@rejas.se  Gösta gtegner@telia,com  
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FÖRSLAG TILL 
BYALAGSSTYRELSE 2022
    
Caroline Jönsson  070-169 92 22
Gerd Höök   070-234 28 80
Claes Victorin  070-050 86 81
Sigrid Rejås   070-338 65 56
Gösta Tegner   070-611 33 85
Morgan Evaldsson 070-328 10 52
Jan Kajling   076-327 51 66
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Evenemang Höstångan

Något lite kom vi tillbaks till sedvanliga aktiviteter vid stationen 
när järnvägen tillsammans med byalaget drog igång ett antal 
ångloksturer 30 oktober och 4 o 6 november. Fullt med folk på de 
båda första turerna Lunchångan o Eftermiddagsångan. Sämre på 
Kvällsångan. Alla lät sig väl smaka av grillkorv, kaffe, choklad o 
dricka och Gerds goa vaniljbulle. Grillarna Morgan, Micke, Da-
niel, Claes o William hade fullt upp liksom Gerd, Clara, Wiola, 
Matilda, Miranda o Gustav som skötte serveringen jättebra.

Den fina bilden från lördagsturen i solsken stod Bosse Gustavs-
son i Skärmarboda för. Minsann fick drönaren också syn på ingå-
ende pendelånga från Örebro som snabbt drog förbi.   /fg 


