
 

 

Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2021 

 
Styrelsearbete 

Även under detta år har mycket blivit påverkat av covid19. En del har blivet inställt, men det har 
också genomförts ganska många saker. 10 styrelsemöten har genomförts, därav några över skype. 
Ett försenat årsmöte hölls 30/9. Eftersom inget årsmöte hölls 2020 så gällde detta möte för båda 
åren.  

Styrelsen har under år 2021 bestått av: Arne Berg, ordförande, Kenneth Almlöf, kassör, Åke 
Broström, sekreterare, Marita Sandström, Stefan Johansson, Bertil Fjordensjö, Roger Nilsson, Sonia 
Holmström, Hans Eriksson, Mia Söderqvist, Ann-Mari Fernlöf.  

Vid årsmötet 30/9 avgick Hans Eriksson och Mia Söderqvist, samt Arne Berg som ordförande. 
Invalda i styrelsen blev Klara Fernlöf, Sven-Erik Edvardsson och Arne Berg. Det gick inte att finna 
en ny ordförande efter avgående Arne Berg. Beslutades att istället bilda en ledningsgrupp fram till 
kommande årsmöte. Ledningsgruppen består av Arne Berg, Stefan Johansson, Kenneth Almlöf och 
Sven-Erik Edvardsson.  

 

Verksamhet 

Utgivandet av Kila Bygdeblad har varit vår huvuduppgift under året, och vi lyckades ge ut fyra 
nummer. Linda Waaksma-Edens har fortsatt att sköta layouten åt oss. 

Grannsamverkan rullar på som vanligt i det tysta. 

Hemsidan har hållits uppdaterad och i viss mån utvecklats. Ulrica Broström är involverad i detta 
arbete. www.kilabyalag.se  

Åtaganden på Kila-ön och badplatser har utförts. Vi kan i sammanhanget påpeka att badplatsen vid 
s:a Ed är en kommunal angelägenhet där byalaget hållit med brygga. 

Kila-veckan, som till vissa delar kom till stånd, samordnades av byalaget. 

Grillplats och ramp vid Kila kyrka har underhållits. 

Varje år sätter byalaget upp en adventsgran vid Fiskarberget. Eftersom det behövde köpas en ny 
belysning så undersökte vi ansvar och uppskattning för vår aktivitet. Granen uppskattas mycket av 
barn, personal och skolledning, och skolledningen tar på sig ansvaret för ev. olyckor. Så det är bara 
att fortsätta med detta trevliga åtagande. 

Ett kommunbyalagsmöte för samtliga byalag har ordnats och vi var rikligt representerade. 

 

Kila 18/1 2022 

 

Åke Broström 



 
 

 

 

 

 


