Hörnsjö Intresseförenings verksamhetsberättelse för 2014
Under 2014 har byahuset använts till en mängd olika evenemang, vilket är väldigt glädjande.
EFS har hyrt lokalen till gudstjänster, middagar, konserter, biokvällar och
ungdomsverksamhet. De har också haft två paltmiddagar där behållningen gått till Byahuset.
Två gånger i veckan har boxarna träffats och tränat, med uppehåll för storhelger och
sommaren. Folketshusgruppen har bland annat haft middag, cykelfest, veterandag, Rockabilly
och skotercafé där behållningen gått till Byahuset. Varannan vecka under vinterhalvåret har
det varit stickcafé. Skolan har varit på byahuset i samband med skolavslutning, Lucia,
musikskolans turné och några gymnastiktimmar då det dansades. Egna evenemang under året
har varit julgransplundring, Alla hjärtans café, kulturcafé, postnummerfest och kakfrossa.
Styrelsen har träffats en gång per månad och även andra föreningar har bokat byahuset för
styrelsemöten och årsmöten. D7-gruppen har också sina träffar i byahuset. Byahuset har även
hyrts ut i samband med minnesstund, dopfika och födelsedagsfirande.
Under verksamhetsåret har det satts upp en dörr under trappen där pannan för bergvärmen
finns. I stora salen har en fönsterbänkskanal monterats upp. En rejäl entrématta är inköpt till
kapprummet. Två nya mikrofoner är inköpta, liksom 10 nya pingisracketar. En ny spis är
inköpt till köket och ett draperi är uppsatt framför hyllorna mellan dörrarna i entrén upp till
övre våningen. En ny trottoarpratare är inköpt och två flyttbara arbetsbänkar med skåp är
iordningsställda för att ha i lilla salen. Två gruslass inköptes till parkeringen. Resterande
fönster är reparerade och målade. Det finns också andra mindre reparationer och förbättringar
som gjorts under året.
Under våren utlystes en arbetskväll då det städades ute, skrapades måla och mindre
reparationer utfördes. Det var god uppslutning av bybor.
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, åtta Hörnsjöblad skickas med vanlig post och via e-post når
Hörnsjöbladet 132 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, utdelande av Hörnsjöblad och också villigheten att anordna olika
evenemang och att skänka större och mindre penninggåvor. Gåvor har också kommit från
boende utanför byn. Ett stort tack till er alla.
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