Intresseföreningen tackar Avaborna för året som gått.
Tack alla Avabor för året som gått! Tack för att ni bidrar på olika sätt att göra Avan till
en trevlig by att bo i. Det är ni som gör det möjligt att vi kan hålla igång vårt fina
Föreningshus! Ni har jobbat, bakat, fikat och ordnat/kommit på våra arrangemang!
Vad har vi tillsammans gjort under 2016? Jo, här kommer en översiktlig redogörelse av
de största händelserna i byn:
•

Vi började året med att riva ut det gamla köket och dra igång
renoveringsarbetet. Många svåra beslut fick vi i styrelsen stångas med. Men
lyckan var fullständig då det snart stod klart att en stor del av kostnaderna
skulle finansieras via sökta bidrag.

•

En lärarledd Yoga- grupp startade igen på onsdagar januari. Och trots
köksrenovering kunde vi hålla till i stora salen.

•

När så äntligen köket stod klart i april månad bjöd vi Ava-bor och medlemmar på
invigningsfest! Nya inköp av köksutrustning så som glas och annat hade också
ordnats till det nya köket.

•

Så blev det valborgsmässoafton och det firade vi med tårtkalas i Föreningshuset
och en brasa med korvgrillning och vårtal vid älven.

•

På Nationaldagen arrangerades ”Rutt 616”-dagen i Föreningshuset med fika,
loppis och musikuppträdande.

•

Vi arrangerade sommarcafé, i år var det stort intresse för att driva detta,
kanske pga det nya köket! Gästerna strömmade in och alla var nöjda och glada !
Nytt för i år var att vissa drev detta i form av sommarjobb.

•

Höslagsmarknad utanför och marknadspub i Föreningshuset genomfördes.

•

I oktober ordnades en pubkväll med JP-Nyströms i Föreningshuset!

•

Och slutligen arrangerades en julmarknad i Föreningshuset med skinkmackor,
fika och tomtebesök .

•

Annat smått o gott som hänt är: en vattenkran i toaletten (till skurhinken) en
frys på övervåningen och en ny julgransbelysning till Wallinsgranen.

Förutom med alla aktiviteter har många hjälpt till med det löpande arbetet kring
Föreningen och Föreningshuset; gräsklippning/röjning, skottning mm mm. Tusen Tack
alla! Och tack alla ni som bidrar genom att vara medlemmar i Avans Intresseförening!
Har du önskemål och idéer om vad som ska arrangeras eller fixas i Föreningshuset? Hör
då av dig till styrelsen!
God Jul och Gott Nytt År!

Önskar Intresseföreningens styrelse

