
 

 

Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2022 
Vad är Kila Byalag?  

§1. Kila byalag är en ideell och politiskt obunden intresseorganisation, vars ändamål är att 
främja utvecklingen inom Kila socken. 

Alla boende i Kila är medlemmar i byalaget och för att driva runt det hela behövs en styrelse, men 
också engagerade Kilabor. Se även vår hemsida: www.kilabyalag.se   

Styrelsen har under året bestått av Arne Berg, Kenneth Almlöf, Åke Broström, Marita Sandström, 
Stefan Johansson, Bertil Fjordensjö, Roger Nilsson, Sonia Holmström, Ann-Mari Fernlöf, Sven-Erik 
Edvardsson och Ann-Louise Persson. Den 4 maj avled Sonia efter en kortare tids sjukdom. Vi minns 
Sonia som en person med mycket energi och många idéer. Byalaget har fortsatt med att ha en 
ledningsgrupp ytterligare ett år och den har bestått av Arne Berg, Kenneth Almlöf, Stefan Johansson 
och Sven-Erik Edvardsson. Kenneth har även varit kassör och Åke har varit sekreterare under året. 

Verksamhet 

Årsmöte hölls den 7 april och samlade en trogen skara. Styrelsen har under året haft 10 möten.  

Bygdebladet har som vanligt varit vår största uppgift. Under Stefan Johanssons ledning och med 
Linda Waaksma som layoutansvarig har vi lyckats åstadkomma 4 nummer även detta år.  

Grannsamverkan jobbar på och har under året fått flera nya medarbetare. 

Bevakning av vårdcentralen i Nysäter och Fiskarbergets förskola är alltid aktuellt. 

Midsommarfirandet på von Echstedtska återupptogs i år och vi medverkade med parkering, 
chokladhjul och fiskdamm. Det uppskattades till cirka tusen besökande, nytt rekord. 

Vi har ansvarat för lokal och servering vid ett politikermöte arrangerat av företagarna, och samma 
åtagande hade vi när kommunen höll ett informationsmöte om ny översiktsplan. Båda 
tillställningarna hölls i norra Eds bygdegård. Vi ordnade också ett möte om ödehus i Kila som hölls i 
östra Kila bygdegård. 

Kilaön är ett populärt besöksmål för många sjöfarare. Här har vi röjt bort träd över stigar och sett till 
att det är rent och snyggt. Bland besökarna var Dellens kyrkbåtar, vilka årligen gör längre turer på 
olika vatten. Grillplats och båtramp vid kyrkan ingår också i våra åtaganden. 

Vi har haft en brygga under många år vid badplatsen i södra Ed. Det är en kommunal badplats och vi 
har nu helt överlämnat ansvaret för den till kommunen. Bryggan kommer att användas på annan 
plats.  

Kommunbyalag och föreningsträffar har varit rikligt representerade av styrelsen. 

Vid loppisrundan som går runt Summeln medverkade vi i år med en station vid LP:s Biodling. 
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