
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Mellösa Bygderåd verksamhetsår 2019

Här följer en lista av det som vi i Bygderådet vill lyfta fram att vi gjorde under 2019. Utöver att uppdatera på fb och att vi
naturligtvis har en hel del möten och skriver protokoll så har vi:

* Haft föredrag om småkryp, Mojave Grönt bjöd på sina kunskaper
* Träning har anordnats i Kyrkskolans gymnastiksal, 1g/vecka sedan i april 2019
* Vid 2 tillfällen har vi hjälpt den som behövs fixa och laga sin cykel. Speciellt vill vi se att barnen har bra förutsättningar
och att bromsar fungerar m.m.
* Etablerat begreppet ”Mat och Smak” som haft ett första engagemang med fokus på småskalig produktion av öl.
Sköldinge Öl Kultur bistod med provsmakning och föredrag. 
* Kurs i att göra tenntrådsarmband där Stina och Elisabeth höll i trådarna
* Annonserat kommunens tomter vid Mellösasjön i syfte att få hit framför allt fler barnfamiljer. Annonsen nådde över
7000 personer
* Med hjälp av kommunen planlagt och anlagt Boulebana med grillplats bakom Tomtebo förskola

Invigningsfesten innehåll förutom mycket hård blåst även:
- Fågelholksbygge
- Grillfest
- Tipspromenad
- Röstning om namn på platsen

* Fastställt att flest röster i ovan nämnd omröstning fick Tomtebovallen, ett namn som vi nu gemensamt får jobba in.
* Med hjälp av ”quick fix-medel” från kommunen iordningställdes grusplanen vid Hagängs IP till ridbana. En
förhoppning är att idrottsföreningen även får in fler intresserade medlemmar i och med detta så att den föreningen kan
utvecklas vidare.
* Med Hälleforsnäs Bygderåd som huvudaktör har vi varit med och aktiverat en diskussion om hur man ska kunna
åldras och ändå bo kvar i våra byar. En enkät och efterföljande rapportering till intresserade politiker inledde arbetet
som givetvis fortsätter under 2020. 

Utöver de konkreta aktiviteterna så har vi även deltagit i Bygdenätverkets möten, ”Hela Sverige ska leva” workshops,
representerat Mellösa på Sörmlands landsbygdsting i Näshulta, deltagande i julmarknaden och sponsrat hyra av
Mellösagården för tre Slöjd-caféer för mellanstadiebarnen i Kyrkskolan. Margaretha Mannfeldt är den som har
uppdaterat hemsida med vad som sker på byn.

 
Du som medlem är både vår möjlighet och vår anledning till att göra allt det här. Betala därför din medlemsavgift om
100,- idag och fundera till i morgon vad du vill se för positiva förändringar i byn. Mejla sen till bygderadet@mellosa.nu
med ditt förslag så börjar vi där! Bankgiro: 5272-6759, Swish: 123 305 78 82  

Vill du vara med eller har tips på andra personer, kontakta valberedningen Anders Iwerbo 070-8157655 eller mejla även
om det till bygderadet@mellosa.nu Mellösa behöver dig! 
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