Hörnsjö Intresseförenings verksamhetsberättelse för 2013
Den 1 januari 2013 övertog Hörnsjö Intresseförening ägandet av fastigheten Hörnsjö 4:20
genom en gåva från Hörnsjö EFS. En officiell överlämningsceremoni av nyckeln skedde den
13 januari i samband med julgransplundring. Bert Lundström satte nyckeln inom glas och ram
och den finns nu uppsatt i Byahusets entré.
Egna evenemang under året har varit loppisförsäljning, Rockabillykväll, brandinformation
och berättarcafé. Det ordnades också middag och lunch i samband med höstens älgjakt.
EFS har hyrt lokalen till gudstjänster, middagar, konserter och ungdomsverksamhet. De har
också haft två paltmiddagar där behållningen gått till Byahuset. Förutom sommarhalvåret har
lokalen använts till boxningsträning två gånger i veckan. De som tränar betalar en fast
terminsavgift som går till Byahuset. Folketshusgruppen har bland annat haft middagar och
skotercaféer där behållningen gått till Byahuset. Det har inbjudits till stickcafé en eller två
gånger per månad under vinterhalvåret. Behållningen har även där gått till Byahuset. SFK
Glada Laxarna anordnade en kakfrossa i början av året och behållningen gick till Byahuset.
Byahuset har varit uthyrt till byns föreningar vid deras årsmöten och även andra
sammanträden. Det har också hyrts ut vid både kyrkoval och folkomröstning. Privat har det
hyrts ut till minnesstund, födelsedagskalas och bröllopsfest.
Under verksamhetsåret har det investerats i bergvärme. De mest utsatta fönstren har skrapats
och målats, en ny anslagstavla har satts upp och en mindre reparation av rampen är gjord. Den
golvfasta predikstolen är borttagen och en mindre är iordninggjord för att kunna ställas fram
vid gudstjänster. Portar är uppsatta framför koret och ett draperi är sytt och uppsatt. Nya
brandvarnare är uppsatta i övre våningen och en kapphylla ovanför trappen. Dörren mellan
lilla salen och köket är borttagen och en kombinerad kyl och frys inmonterad. Det finns också
andra mindre reparationer och förbättringar som gjorts under året.
Under våren utlystes en arbetskväll då det krattades och röjdes. Det var god uppslutning av
bybor. I augusti var det storstäd inomhus och även då var det många som mötte upp.
Intresseföreningen har också gett ut Hörnsjöbladet en gång per månad och det har delats ut till
byns alla hushåll. Det har också lämnats några exemplar till Tobiasgården och en bunt vid
entrén på Lundins i Gräsmyr, Nio Hörnsjöblad skickas med vanlig post och via e-post når
Hörnsjöbladet 129 utflyttade Hörnsjöbor och andra som velat ha det. Intresseföreningen
ansvarar också för Hörnsjös hemsida.
Intresseföreningens styrelse ser med stor glädje bybornas engagemang genom både praktiskt
arbete av olika slag och också villigheten att anordna olika evenemang och att ge större och
mindre penninggåvor. Gåvor har också kommit från boende utanför byn. Ett stort tack till er
alla.
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