
Verksamhetsberättelse
för Laxforsens bygdeförening
verksamhetsåret 2014.

Årmötet genomfördes 2014-03-19 i Falks hus med mycket  få  medlemmar 
närvarande. Föreningen bjöd på kaffe/te och smörgåstårta. En film
visades: Upplevelser från Norra Norrland – Krigsvindar från öst:              
 

Styrelsen  har under året haft följande sammansättning:
Ordf  Vakant     Revisor Bengt Jernelöv
tf ordf Hans Johansson   Revisor Ola Engman
Sekr Paul Hansson   Rev suppl Kristina Henriksson
Kassör Pia Landström   Valb Helge Lampinen 
Ledam Henry Johansson   Valb Trond Olofsson (sk)
Ledam Rune Henriksson   Valb suppl  vakant
Suppl Björn Erlandsson   
Suppl Helena Bergman-Larsson   
Suppl Kjell Nilsson

Styrelsemöten, protokollförda har genomförts vid 4  tillfällen under året samt kontakter via 
telefon och e-post.

Stugfogde har Henry Johansson varit under året och även svarat för försäljning av 
fiskekort åt Jukkasjärvi Byaallmänning. Färjestugan har hyrts ut för över-
nattning till privatpersoner. Föreningar har nyttjat lokalen för sammanträden.  

 

 Verksamhet under året:
• städning och smärre underhållsarbeten har genomförts,
• kulturstigarna har underhållits.  I juni samlades medlemmar från Svenska 

Fjällklubben i Färjestugan inför färd ut till Lepäkoski. Tempelriddare och 
sånggrupper har haft Färjestugan som samlingspunkt. 

• En arbetsdag genomfördes den 15 juni  med underhållsarbeten: 
gräsklippning, ogräsrensning, tomten har krattats, fönster har tvättats och 
kittats. Maj-Lis Madsén har tjärat bro och timmerdoningar. Trond Olofsson 
och Henry Johansson har renoverat skorstenen. Under hösten har vedförrådet 
kompletterats med ved från röjningen av ledningsgator. 

• Informationsträff med nyetablerade i området den 15 juni. Sex deltagare som 
informerades och bjöds på kaffe/läsk och korv

• Provfiske med noten den 20 aug inför kommande evenemang, 15 fiskar efter 
två kast.

• Laxforsens Dag genomfördes 23 augusti  med boule, pilkastning, 
hunduppvisning, notdragning, tipsrunda, fiskdamm för barn samt filmvisning. 
Dessutom pågick fotoutställning, fika- och lotteriförsäljning, försäljning av 
korv för grillning vid grillplatsen. Nationalälvsdagen manifesterades. Vädret 
hyfsat och ganska bra med folk trots konkurrerande verksamheter. 



Notdragningen mindre framgångsrik. Det blir endast fyra fiskar.  Försäljning 
av lotter och annat gick bra. Gott ekonomiskt utbyte.

• Spotlights har monterats upp av Henry Johansson för den permanenta 
utställningen.

• Föreningen bjöd på en lyckad surströmmingsfest med egenodlad potatis,  för 
16 deltagare. Potatisskörden blev bra i år ca 22 kg trots att sorken tagit en del 
potatis.

Medlemmar Föreningen har ca 82  medlemmar (fullbetalande och   familjemedlemmar).

Ekonomi Föreningens ekonomi framgår av bifogade bokslut.
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