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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TÄNNDALENS BYALAGSFÖRENING 2019
Styrelsen har under året bestått av Ture Myhr ordförande, Tore Kaltoft, Lena Nilsson kassör,
Ylva Lind och Jessica Swedén. Suppleanter Elias Nygren och Angela Myhr.
Föreningen har 234 medlemmar.
Under verksamhetsåret har 1 årsmöte och 7 styrelsemöten hållits.
Aktiviteter i bygdegården samt övriga aktiviteter har under året varit:
6/1

Uthyrt till Tännäs Pastorat.

19/1

Uthyrt Albin Ljungberg – födelsedagskalas.

13/2

Uthyrt till Ingemar Lind för filmvisning, premiär.

20/2-24/4

Uthyrt 10 onsdagar till Ingemar Lind för filmvisning.

18/3

Årsmöte Tänndalens Byalagsförening.

19/4

Uthyrt till Västra Tänndalens samällighetsförening.

19/4

Uthyrt till Staffansvallens samfällighetsförening.

19/4

Uthyrt till Åsvallens samfällighetsförening.

19/4

Uthyrt till Fjällripan samfällighetsförening.

20/4

Uthyrt till Storvallens samfällighetsförening.

20/4

Uthyrt till Blomsterfjällets samfällighetsförening.

20/4

Uthyrt till Siljeströms samfällighetsförening.

21/4

Uthyrt till Brf Frusna Fallet.

16/4

Uthyrt till Nisse Hammar – markägarmöte.

30/4

Valborgsfirande på bygdegården.

1/6

Uthyrt till Lars-Emil Rensberg, dop.

26/6-14/8

Motionsbingo 8 gånger med 187 sålda brickor.

10/7-31/7

Naturvandring med Ingemar Lind, 4 gånger med totalt 53 personer.
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10/7-31/7

Servering kaffe o våffla, onsdagar.

10/7-25/9

Uthyrt 12 onsdagar till Ingemar Lind för filmvisning.

31/8

Uthyrt till Funäsfjällens Sportklubb, löptävling

1/9

Höstmarknad på bygdegården.

27/9

Uthyrt till PRO, surströmming.

28/9

Uthyrt till Lars-Emil Rensberg, födelsedagskalas.

12/12

Uthyrt till Tänndalsgruppen AB – bolagsstämma.

22/12

Julmarknad.

Föreningen har ökat med 21 medlemmar under året.
Vi har under sommaren arrangerat motionsbingo med fika tio gånger.
Ingemar Lind har som guide ansvarat för fyra naturvandringar.
Vi har under året även bl.a.:
Arrangerat sedvanligt Valborgsfirande, höstmarknad, och julmarknad.
Anordnat våffelservering på bygdegården fyra onsdagar i juli i samband med naturvandringar.
Tänndalen Arena har använts för ridverksamhet under sommaren.
Byalaget har under året sökt bidrag från diverse fonder för att kunna vidareutveckla arenan med naturgym
och annan utrustning för aktiviteter och tillgänglighet framförallt för barn och ungdomar och personer
med funktionsnedsättning. Ett intensivt arbete med kontakter och ansökningar har resulterat i att vi under
2020 kan genomföra projektet med hjälp av beviljade medel från Arvsfonden och medel från Södergrens
donationsfond.
Byalaget har under året medverkat med representanter, både i arbetsgrupper och ute i fält, i Funäsfjällens
projekt Affärsdrivande Multiarena för spår och leder.
Ansvarat för underhållet av elljusspåret året och fortsatt ombyggnad av armaturer för LED-lampor.
Armaturerna byggs om efterhand som nuvarande lågtrycksnatriumlampor slocknar. Tänndalsgruppen AB
bekostar materielen och arbetet sker ideellt.
Gjort underhåll på gamla vägen med grusförläggning Bygdegården - Bybua.
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Gjort diverse underhåll i bygdegården.
Ansvarat för underhåll av Tänndalens Natur och Blomsterstig.
I september anordnades bakluckeloppis med våffelservering på bygdegården.
I oktober bjöd byalaget till fest för dom som jobbat schemalagda med sommarens aktiviteter.
Ansvarat för skötsel och underhåll av rast- och badplats samt torrtoa på Naturreservatsparkeringen.
Vårstädat vägar och bymiljö. Fortsatt med vårt projekt ”Öppna byn” med sly- och trädröjning i Tänndalen.
Vi har fortsatt med att på olika sätt medverka till att försöka stoppa spridningen av lupiner i Tänndalen.
Medverkat med representation i Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp och Tänndalsgruppen AB.
Styrelsen tackar därmed för det gångna året
Ture

Lena

Jessica

Ylva

Tore

Angela

Elias

