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Verksamhetsplan 2022 

Enligt stadgarna: 

 Byalagets uppgift är att tillvarata Sunnansjös möjligheter att utvecklas och bli en 

livskraftig och ännu trivsammare ort.  

 Föreningen skall uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar.  

 Föreningen skall stödja värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som 

anordnare. 

 Byalaget skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället - 

näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.  

 Föreningen kan fungera som remissorgan till kommunala organ och andra instanser i 

frågor som berör orten.  

 Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Sunnansjö.  

 Byalaget är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning. 

 

Service: 

 Byalaget bemannar byalagskontoret och biblioteket 3 dagar i veckan. En mötesplats 

för folk och föreningar. På byalagskontoret/biblioteket finns förutom att låna böcker, 

möjlighet att få hjälp med utskrifter, kopiering samt inplastning av dokument. 

 

Styrelsens uppgifter: 

 Att kontinuerligt ha protokollförda styrelsemöten med dagordning och uppföljningar 

samt följa beslutade stadgar. Byalaget är en kontakt för medlemmar, företag och 

föreningar i Sunnansjö. 

 

Tillvarata Sunnansjös intresse genom att bland annat: 

 Marknadsföring och information om byalagets verksamhet sker via hemsidan: 

sunnansjobyalag.se. Facebook: Sunnansjö Byalag och Sunnansjögruppen och byns 

anslagstavlor. 

 Byalaget producerar och distribuerar Sunnansjöbladet två gånger om året. 

 Media, myndigheter, politiker med flera är välinformerade via kontinuerliga 

kontakter med byalaget, föreningsliv och företagare. 

 Arbeta med önskemål och idéer som kommer från byborna. 
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Tillvarata Sunnansjös utveckling genom att bland annat: 

 Sunnansjös positiva anda gör hela Grangärdebygden känd. 

 Det attraktiva läget mellan sjöar och berg. Landskapet och den yttre miljön är 

tilldragande. Byggnader och övriga anläggningar är välskötta. 

 De flesta har god kännedom om Sunnansjös historiska bakgrund och kultur. Detta 

historiska arv utgör en sammanhållande länk mellan människorna och över 

generationsgränserna.  

 Naturliga mötesplatser är t ex butikerna, byalagets kontor med bibliotek, 

idrottsplatsen, Hembygdsgården samt Väsmankajen.  

 Sunnansjö är en aktiv och väl fungerande centralort.  

 Arbeta för att cykelvägen Sunnansjö – Saxdalen blir verklighet. 

 

 

Engagera Sunnansjös invånare i olika evenemang genom att bland annat: 

 Samarbete med Sunnansjömacken, Sunnansjö Vägförening samt Coop angående ny 

busshållplats vid Coop. 

 Anordna städ- och röjdag på våren för att snygga upp på byn. 

 Anordna en marknadsdag, Höstmarknad i år. Till marknaden inbjuds både lokala och 

icke lokala försäljare. Byns företagare deltar. Aktiviteter för barnen skall finnas. 

 Sätta upp flaggor på belysningsstolpar genom byn. 

 Inbjuda v.b. till öppna möten av för bygden angelägna frågor.  

 Utföra årligt underhåll av Olsjö kyrkstig. 

 Delta med någon aktivitet i samband med Sunnansjödagen på hembygdsgården. 

 Lottförsäljning med priser från byns företagare på hembygdsföreningens julmarknad. 

 Starta upp ett bokcafé i biblioteket en eftermiddag i veckan. 

 Arrangera sommargympa på Hembygdsgården. 

 Utreda kostnader och arbete för att utveckla en digital byvandring. 

 Guidning av Olsjö kyrkstig för Friluftsfrämjande Bergslagen i augusti. 

 


