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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TÄNNDALENS BYALAGSFÖRENING 2020
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 316 medlemmar.
Under verksamhetsåret har 1 årsmöte och 5 styrelsemöten hållits.
Aktiviteter i bygdegården samt övriga aktiviteter har under året varit:
6/1

Uthyrt till Tännäs Pastorat.

12/2

Uthyrt till Ingemar Lind för filmvisning, premiär.

20/2-18/2

Uthyrt 5 onsdagar till Ingemar Lind för filmvisning.

16/3

Årsmöte Tänndalens Byalagsförening.

10/4

Uthyrt till Fjällripan samfällighetsförening.

23/6-11/8

Motionsbingo 8 gånger med 218 sålda brickor.

8/7-29/7

Naturvandring med Ingemar Lind, 4 gånger med totalt 42 personer.

8/7-29/7

Servering kaffe o våffla, onsdagar.

8/7-23/9

Uthyrt 12 onsdagar till Ingemar Lind för filmvisning.

3/8

Uthyrt till Tänndalsjön-Östersjöns Fvof

15/8

Uthyrt till Åsvallens samfällighetsförening

15 o 19/10

Uthyrt till Tänningevägens samfällighetsförening

29/10 o 5 /11 Uthyrt till Tänndalsungarna.
9/12

Uthyrt till Tänndalsgruppen AB – bolagsstämma.
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Föreningen har ökat med 82 medlemmar under året.
Året 2020 drabbades landet och världen av pandemi som drabbade alla sektorer och verksamheter i
samhället med restriktioner som gjorde att vi fick ändra och anpassa verksamheter men även ställa in en
del planerade aktiviteter såsom valborgsfirande och höst- och julmarknad.
Här följer en redogörelse för delar av byalagets verksamhet under det gångna året:
Vi har under sommaren arrangerat motionsbingo med fika åtta gånger.
Ingemar Lind har som guide ansvarat för fyra naturvandringar.
Arrangerat bakluckeloppis två söndagar i september med servering av våfflor och kolbullar.
Anordnat våffelservering på bygdegården fyra onsdagar i juli i samband med naturvandringar.
Tänndalen Arena har använts för ridverksamhet under sommaren.
På Tänndalen Arena byggdes också ett utegym i byalagets regi under försommaren. Projektet har
finansierats med bidrag från bl.a. Arvsfonden och med många ideella arbetstimmar. Utegymet har varit
populärt med många besökare som spontananvändare men också med organiserade träningspass där
Jessica Swedén varit ledare.
Solpaneler har installerats på bygdegården för minskade energikostnader. Anläggningen har helt
finansierats med ansökta bygdemedel.
En klockstapel med vällingklocka har byggts vid bygdegården och som invigdes i september.
Projektet har finansierats med medel från den nedlagda Fjällkapellföreningen.
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 underhåll av elljusspåret och fortsatt ombyggnad av armaturer för LED-lampor.
Tänndalsgruppen AB bekostar materielen och arbetet sker ideellt.
Under året utfördes även rötskadebesikting av samtliga stolpar. Arbetet utfördes av Bergs Kraftkonsult och
bekostades av Tänndalsgruppen AB.
Gjort diverse underhåll i bygdegården.
Ansvarat för underhåll av Tänndalens Natur och Blomsterstig.
Ansvarat för underhåll av bävergömsle vid Tännån med start från Tänndalen Arena.
Ansvarat för skötsel och underhåll av rast- och badplats samt torrtoa på Naturreservatsparkeringen.
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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 och
tilldelades Härjedalens kommuns miljöpris 2020 för vårt arbete.
Medverkat med representation i Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp och Tänndalsgruppen AB.
Styrelsen tackar därmed för det gångna året
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