Verksamhetsplan för Avans Intresseförening 2021
Underhåll på Föreningshuset och omgivningar är ett löpande arbete. Under 2021 återstår
det en del åtgärder som installationen av bergvärmesystemet 2019 påkallat. Det som
kvarstår är bygga in utrymmet som pumpen står i, återställa golv- och fönsterlister samt att
klä in rör. Timmerladan som flyttades från Änget hösten 2020, är ännu inte redo att tas i
bruk som förvaringsbod. Grundstenar/plintar måste sättas ut i hörnen, golv saknas invändigt
och taket av pannplåt måste ses över (eventuellt kompletteras med hängrännor).
Sommarcafé är ett populärt inslag i Avan, såväl för bybor som besökare utifrån.
Intresseföreningen planerar för att upprätthålla en fungerande caféverksamhet under juniaugusti 2021 med ett varierat utbud av hög kvalitet. Vi ser gärna att verksamheten drivs av
ungdomar i närområdet.
Sociala aktiviteter och sammankomster i Föreningshuset eller annorstädes i byn, stärker
sammanhållningen och bidrar till att marknadsföra Avan som en attraktiv plats att leva och
bo på. När coronapandemin är över räknar styrelsen med att traditionsenliga aktiviteter
såsom Valborgsfirande, Nationaldagsfirande, Höslaget och Julmarknad kommer att
återupptas. Vi kommer även fortsättningsvis stötta mindre aktiviteter för barn, t ex öppen
förskola, pysseldagar och fritidsgård.
Förra styrelsen hade för avsikt att se över platsen vid färjan och göra det till en attraktiv
plats, t ex med grillplats och bad. Marken är byamark, och Byamännen är vidtalade och
positiva till liknande upplägg.
Som företrädare och kontaktorgan gentemot kommun, region och andra myndigheter
kommer föreningen att arbeta vidare med frågor som rör Avans fysiska och kulturella
fortbestånd. Följande frågor är för närvarande aktuella men det kan komma nya frågor
under året:
• Skolfrågan
• Servicepunkten
• Fortsatt samarbete med Rutt 616 och Avans samverkansgrupp.
Styrelsearbetet kommer att ske som tidigare med något färre möten än vanligt, samt extra
möten för planering och arbete med specifika projekt.
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