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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.
Av Västerbottens Hembygdsförbund blev vi 2018 utsedda till ”Årets Hembygdsförening” och
vi nyttjade prispengarna till att införskaffa profilprodukter som gör att vi synliggörs vid våra
aktiviteter. T-shirts, reflexvästar och en stor banderoll är nu i föreningens ägo och nyttjas vid
alla våra evenemang. Skall vi ta på oss ansvaret att samla alla goda krafter i byn så har vi
insett att vi också måste synas och marknadsföra föreningen.
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. 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 70 familjer som
betalande medlemmar.
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden och 2019 års årsmöte arrangerades i
kvarterslokalen på Skravelsjövägen 124 och inbjuden gäst var Trafikverkets projektledare för
Västra länken, ett vägprojekt som kommer påverka alla röbäckare.

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 blev
mycket lyckad med ett stort antal bybor, barn och vuxna, som slöt upp vid firande med dans
runt stången, lekar och lotterier.

Röbäcksdagen:
Den väl inarbetade och årligen återkommande aktiviteten, 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 är Svenska Kyrkan och Coop Röbäck. Vi har också noterat att försäljning
av grönsaker har ökat. Styrelsen beslutade 2018 att flytta platsen för marknaden till parken i
centrum, intill COOP. Vi har också renodlat utbudet av produkter för att få en prägel av
skördemarkand. Vi kan konstatera att hela arrangemanget är 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 Gunilla Stenmark och Mikael Åhl till 2019 års Röbäckare. Båda eldsjälar och ”lok” i
Röbäcks SK.

Betessläppet:
Vid det som vanligt mycket välbesökta betessläppet 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. Föreningens ordförande fungerade också som konferencier under
dagen

Stenhuggarmonumentet:
Några medlemmar i förening har sett till att ersätta de murkna och förstörda bänkarna vid
monument med en ny bänk, märkt Röbäcks Hembygdsförening.

Julgran:
Ett antal aktiva medlemmar i föreningen och hos Byaman såg som vanligt till att julgranen
och dess belysning kom på plats vid kulturmejeriet. Tillsammans med Byaman har vi
resonerat om att utesluta julgranen och ersätta den med en flaggstång som har ljusslingor från
toppen likt en stiliserad julgran. Arbetet med att fälla-transportera-resa-ta bort granen är både
farligt och tidsödande och vi tror att flaggstångslösnigen kan vara ett bra alternativ.

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.
Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt tack till alla medlemmar och andra som medverkat i
våra aktiviteter eller stöttat föreningens verksamhet på annat sätt.
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