Hörnsjö Intresseförenings
verksamhetsberättelse för 2016
Det hände väldigt mycket under 2016. Under en längre tid hade
förberedelsearbeten gjorts inför renovering och ombyggnation av byahuset och
lördag den 13 februari 2016 påbörjades rivningsarbetet. Därefter riktades golvet
i stora salen upp, det isolerades och ledningar för el och ljud drogs innan det nya
golvet lades in och en ny scen byggdes. Från stora salen är en utbyggnad gjort
på sidan mot Storvägen och det används som förråd. Från stora salen finns
numera även en utrymningsväg, då det bortre fönstret mot Skolvägen ersatts
med dörr. Det gamla pannrummet har gjorts om till toalett och den befintliga
handikapptoaletten är ombyggd och anpassad efter gällande regler.
Köket har gjorts lite större då utrymme tagits från lilla salen. Det finns numera
två spisar och två kylar, varav en är delad med frys på nedre halvan. Köket har
även ny inredning och arbetsbänk. Lilla salen har skåp och arbetsbänkar längs
väggen mot Storvägen. På utsidan har ytterdörren flyttats ut jämns med
ytterväggen och ny bro och ramp är byggd och har tak. Ingången utifrån upp till
övre våningen är flyttad. Det är även inköpt grus till parkeringen.
Ljudanläggningen har uppdaterats till en ny genom gåva.
Rivning och renovering är till största delen gjord av ideella krafter, men även en
byggfirma har varit anlitad, samt rörmokare, målare, golvläggare och elektriker.
För att finansiera renoveringen har föreningen fått bidrag från Boverket samt
Nordmalings kommun. Det var också förberett för att kunna ta banklån om
pengarna inte skulle räcka till.
Första helgen i september återinvigdes byahuset. Under lördagen var det först
veterandag och på kvällen invigningsmiddag då Agneta och Peter underhöll
under middagen och spelade till dansen. På söndagskvällen avslutades
återinvigningen med att EFS hade en konsert med Torkel Selin.
Trots renoveringsarbete har byahuset under året kunnat användas till bland annat
årsmöten, styrelsemöten, stickkaféer, middagar, fester, gudstjänster och
ungdomssamlingar. Totalt har byahuset varit bokat vid 93 tillfällen under året.
Liksom tidigare har föreningen gett ut Hörnsjöbladet som delats ut i byns alla
postlådor, lämnats till de boende på Tobiasgården, funnits att hämta i entrén på
ICA Nära i Gräsmyr, skickats per brev till utflyttade som inte har dator, samt
skickats via e-post till 142 personer.

Det var mycket praktiskt arbete som gjordes under 2016. Styrelsen vill än en
gång säga ett stort tack till alla er som på olika sätt varit med i det arbetet, både
under renoveringen, planeringen före, städningen efteråt och ni som ställde upp
som borgensmän till lånet. Ett stort tack till byns alla föreningar för ett gott
samarbete under olika evenemang. Vi ser fram emot ett nytt år och nya visioner
för vårt älskade Hörnsjö.
De som suttit i styrelsen under året har varit.
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