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Årets Hembygdsförening:
Styrelsen har under året fortsatt arbeta under den paroll som vi tidigare antog 2016 och som vi
kommunicerade till alla invånarna i byn via ett massutskick:

”Styrelsen för föreningen har nu beslutat att öka föreningens ambitioner och
spänna bågen ytterligare. Vår ambition är att föreningen tar på sig ansvaret för
att samla alla goda krafter i byn som vill verka för trevnad, sammanhållning och
utveckling i byn.
Under året nominerades föreningen som kandidat till årets hembygdsförening och vid en
prisceremoni på museet senare, under årsmötet för Västerbottens Hembygdsförbund, vann vi
utmärkelsen och belönades med diplom och prispengar på 5000 kr.
Med hjälp av de prispengarna och egna medel har vi investerat i profilprodukter, då vi insett
att allt för få i byn är medvetna om att det är vi i föreningen, som står bakom de aktiviteter
som vi genomför. Vi har därför införskaffat en stor banderoll, t-shirts och reflexvästar med
tryck för att råda bot på detta.
En av föreningens utmaningar är att vi inte har någon lokal där vi kan samla det material som
föreningen äger och där vi kan hålla våra styrelsemöten. Idag är allt material spritt till
enskilda ledamöters hem där också mötena hålls. Det är patetiskt att vi honorerats som årets
hembygdsförening men inte har någon vägg att hänga diplomet på. Kommunen har kontaktats
i omgångar i ärendet.
Ytterligare en utmaning som föreningen har är att nå ut till ungdomarna i byn. Vi har lyckats
relativt väl med att nå barnfamiljer och seniorer med våra aktiviteter. Ungdomar i åldern
10-18 år når vi sämre. Vi behöver bli bättre på att nyttja digitala sociala medier och att
anordna aktiviteter som attraherar denna åldersklass.

Under verksamhetsåret har föreningen haft 29 enskilda personer och 73 familjer som
betalande medlemmar.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och 2017 års årsmöte arrangerades i
kyrkans lokaler och föredragshållare var Andreas Sundgren som berättade om sitt företag
”Brännlands Cider”. En cider som görs på äpplen som odlats på nordliga breddgrader likt vår.
Därför har man också anlagt en äppelodling på slätten i direkt anslutning till SLU,s
anläggning. Äppelträden ägs av privatpersoner genom det nya sättet ”crowd funding” att
finna start-up finansiering.

Midsommarfirande:
2016 tog föreningen initiativ till att arrangera ett midsommarfirande i anslutning till lekparken
i centrum av byn. Styrelsen har som mål att under 5 år genomföra firande för att utröna om
det finns ett genuint intresse i byn för ett sådant lokalt midsommarfirande. Årets aktivitet
måste tyvärr ställas in då en för övrigt rekordvarm sommar, med katastrof liknande
skogsbränder som följd, också begåvades med en regnig och blåsig midsommarafton.

Röbäcksdagen:
Den väl inarbetade och årligen återkommande aktiviteten, i år genomförd den 2,e september
som går under namnet ”Röbäcksdagen” är en väloljad aktivitet. Under den dagen tar vi
initiativet till hela civilsamhället i byn att genomföra aktiviteter under ett gemensamt
varumärke. De mest aktiva samarbetspartnerna Svenska Kyrkan och Coop Röbäck. Vi har
också noterat att de mest populära produkterna är grönsakerna, andra produkter säljer sämre.
Styrelsen beslutade därför att flytta platsen för marknaden till parken i centrum, intill COOP.
Vi ville också renodla utbudet av produkter för att få en prägel av skördemarkand. Vi kan
konstatera att hela arrangemanget blev en formidabel succé med nöjda försäljare och publik.
Vad styrelsen också konstaterat är att vi måste höja priserna på våra egna produkter då nettot
från aktiviteten blir för låg.

Årets Röbäckare:
Efter sommaren blev alla i byn och andra intresserade uppmanade att nominera en kvinnlig
och manlig Röbäckare. Styrelsen fick in ett antal nomineringar och under Röbäcksdagen
utsågs Alexandra Nord och Arne Lindström till 2018 års Röbäckare. Alexandra hedrades för
sitt engagemang som ledare i Röbäcks IF och Arne för sitt mångåriga engagemang som
ordförande i Byaman.

Betessläppet:

Vid det som vanligt mycket välbesökta betessläppet i juni hos Ulf och Maria Johansson i juni
så deltog också föreningen med ett bord där vi hade försäljning av vår dokumentation kring
Röbäck och dess historia.

Resan:
I år skedde resan till Holmöns Båtmuseum och konstutställningen "Vrak och
strandfynd" guidningen var mycket bra och givande att få se så många fina bevarade
båtar, föremål och historik om Holmöns 600 åriga historia. Efter visningen åt vi en mycket
god lunch på Nowasinn (fd panget) och sedan var det fri tid fram till avresan med färjan.
Några aktiviteter som utfördes av oss som åkte med resan var att
hyra cyklar, besöka Berggrundets fyr, titta på den fina träkyrkan, plocka blåbär, njuta av lugn
och ro mm. En fin utflyktsdag med lite blåst på hemvägen

Julgran:
Ett antal aktiva medlemmar i föreningen och hos Byaman såg som vanligt till att julgranen
och dess belysning kom på plats vid kulturmejeriet. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt
tack till alla medlemmar och andra som medverkat i våra aktiviteter eller stöttat föreningens
verksamhet på annat sätt.

Advent:
I samband med advent/skyltsöndagen så genomförde föreningen en aktivitet i samarbete med
COOP då vi utanför butiken sålde parisare, lotter och egna produkter i form av böcker och
tidskrifter.
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