
Verksamhetsberättelse 2021

Årets kalender 2021 utdelas från Barkös Livs start januari.
Årsmöte 3 februari via Teams med 17 deltagare.
Föreningen bjöd samtliga deltagare på 2 semlor.
Februari.
11 februari deltog Jonas på ett Teams möte med Nässjö Kommun om
föreningsbidrag.
12 februari telefonkontakt med Albina på Nässjö Kommun angående bastun. Hon
återkommer inom en månad.
Slutet mars inget direkt besked om hur kommunen ställer sig till en bastu i Stensjön.
Mars.
23 mars styrelsemöte.
Påskpynt i rondellen genom Svens försorg.
Påskhelgen, påskäggsjakt fixat av Frida.
April.
Jonas deltog den 15 april i Astrid Lindgrens hembygd, workshop om nästa Leader
period 2023-2027.
Vår nya hastighetstavla hämtad 12 april.
20 april testning av hastighetstavlan på Skärvövägen.
Utdelning av vårnumret av Stensjön Bladet.

Jonas kontakt med Astrid Lindgrens hembygd, EU projekt. Event. ansökan om
leadercheck max 40000sek för bla. utveckling av vår hemsida mm.
Jonas kontakt med Stena Renewable för event. ansökan om investeringsbidrag för
ny bastu.
24 april
Städning av badplats och samhället. Reparation av hopptornet. 7 deltagare.
Maj.
Bidragsansökan för bastubygge till Stenarenewable 20 maj.
Bidragsansökan för bastubygge till Nässjö kommun 27 maj.



27 maj Christan och Jonas handikapprampen i sjön.
Möte med Elajo om belysning på badplatsen.

Juni
Möte med Nässjö kommun angående bastu på badplatsen. 7 juni Christian och
Jonas.
Styrelsemöte filialen 21 juni kl 19.00 kombinerat fysiskt och via Teams.
Augusti
14 augusti sommarfest för styrelsen hos Sven.
30 augusti möte med Albina från Nässjö kommun angående bastun.
31 augusti styrelsemöte i Filialen.
September
Får svar från Nässjö Kommun Albina att det event. går att bygga bastun på Boda
3:24.
Belysning på badplatsen monterad och klar.
14 sept. till 18 sept SSF jobbar med nytt ytskikt på motionsslinga vid fotbollsplan.
Summa 70 timmars arbete.
22 sept. Prioriteringsmöte med Nässjö Kommun på Runeplan.
Oktober
5 okt Christian Tenggren på nätverksmöte i Grimstorp.
6 okt Jonas och Christian tar upp handikapprampen.
9 okt Familjedag med trollkarl,grillat,hoppborg och ansiktsmålning på badplatsen.
Kanske 100 personer som deltog i en mycket uppskattad fin dag.
Kommentar från Siv Josefsson på FB:
Stort Tack för en mycket mysig dag!
(Sagt av vårt barnbarn 5 år : detta var den bästa lördagen i hela mitt liv!!!)
29 okt Gunnar Engmalm placerar ut 3 betongsuggor på motionsspåret.
November
Möte Christian Tenggren, JO Krona och Jonas ekdahl om översiktsplanen för Nässjö
kommun.
27 nov Jobb med julbocken och invigning vid rondellen med glögg och pepparkakor
27 nov styrelsemöte inkl julfest med ärtsoppa och dryck.
December
Nässjö Kommun på Runeplan 7 dec med översiktsplanen.
Julklappsjakten genomfördes 24 december.


