
 

 
 

Verksamhetsplan 2021 

Under rådande pandemi är det svårt att planera för föreningens verksamhet under 2021. 
Verksamhetsplanen för 2021 utgår därför utifrån vad vi skulle vilja genomföra framförallt 
under andra halvåret om pandemiläget och rådande restriktioner tillåter. 

 Årligen återkommande arrangemang 
Norderön är uppdelad i fyra bydelar som sköter följande årliga arrangemang; 
 Valborg 
• Midsommarfirande 
• Surströmmingsfest 
• Luciafirande 
• Vårstädning av Hembygdsgården. 

 
Turordningen mellan byarna är: 
Bydel: Kontaktperson 
Västanede – Tivarsgårdarna Monika Frisk 
Önsta – Jälsta. Märit Norelius 
Ålsta – Böle Elisabeth Larsson 
Mitt på ön Eva Eriksson 
 
Under 2021 är det ”Mitt på ön” som ansvarar. 

 
Styrelsens uppdrag från årsstämman 2019 och från arbetsgrupp med kontaktpersonerna om 
förändring av bya arrangemangens uppdelning och byansvar skjuts på grund av rådande 
omständigheter till en eventuell extra stämma under hösten 2021, då medlemsdialogen ses 
som nödvändig innan beslut fattas. 
Även eventuellt inkomna motioner, prepositioner skjuts till dess extrastämma är möjlig att 
genomföra. 

 
Övriga aktiviteter och arrangemang 
Nedan listas förslag på sådant byaföreningen önskar genomföra om viljan, tiden, 
engagemanget, ekonomin och pandemin tillåter. 

 

Midgården 
• Reparationer och underhåll som prioriterats i underhållsplan. 
• Anordnande av dans, festligheter, familjekväll, älgfest. 
• Friskvårdande aktiviteter såsom gåbingo, gympa, yoga, dans mm 
• Vårstädning av Midgården och gården 
• Röjning av träd 
• Tillgänglighetsanpassande åtgärder ex hörslinga stora salen, åtkomst till övervåning 

för personer med förflyttningshjälpmedel. 
• Undersöka möjligheterna att årligen återkommande förlägga veteranbils- och MC 

träffar på Norderön 



Hembygdsgården 
 Reparationer och underhåll som prioriterats i underhållsplan 
 Nationaldagsfirande 
• Aktiviteter på hembygdsgårdens dag 
• Gudstjänst på Hembygdsgården tillsammans med församlingen 
• Delta i konferenser, seminarier mm som ordnas av Heimbygda 
• Kolbulle samkväm 
• Gräsklippning och spel på fotbollsplanen 

 
Bryggan/brygghuset 

• Reparationer och underhåll som prioriterats i underhållsplan 
• Vårstädning 
• Grillkväll på Ångbåtsbryggan 

 
Övrigt 

• HLR och hjärtstartarkurs 
• Tunnbrödsbakning 
• Fortsätta med rådjursinventering 
• Markägarmöte angående älgjakt 
• Genomföra älgjakt och köttförsäljning 
• Kalla till möte angående jakt och vilt på Norderön. 
• Verka för att få alla transportföretag att utföra varuleveranser Norderön 
• Anordna studiecirkel "nedsläckt land" 
• Genomföra Extra stämma hösten 2021  

 
Vi tar gärna emot idéer, förslag och synpunkter från föreningens medlemmar på aktiviteter 
eller annat som kan drivas av föreningens medlemmar. 

 
 
 

Styrelsen 
Norderöns byaförening 


