Julhälsning till alla medlemmar i Hamra Byalag
Nu närmar sig julen och 2108 har passerat med mycket innehåll och händelser i vår by! Vi i
styrelsen vill på detta sätt skicka var och en av er en julhälsning och ett tack för allt ni gjort
på olika sätt för att vi ska kunna ha vår bygdegård som den fantastiska tillgång den är.
Under året har det hänt en hel del. Vi hade tre intensiva veckor med våffelcafé och loppis
där våra feriearbetare gjorde ett jättebra jobb. Det var ganska många fler turister som
hittade till oss och vår temadag ”Livat på landet” blev en formidabel succé med många
besökare och roliga aktiviteter. Tack alla ni som ställde upp under dessa veckor och fixade
med allt praktiskt på olika sätt

Cafét och loppisen är en viktig inkomstkälla för byalaget och i år blev överskottet hela 40 000
som så väl behövs till underhåll och annat som gör vår bygdegård attraktiv och till en trevlig
plats att vara på.
Det har installerats en ny musikanläggning då den gamla tjänat ut. För att säkra upp mot
vattenläckor har elektronisk vattenvakt kommit på plats och byggkommittén håller på att ta
in prisförslag på att byta en del fönster som är i dåligt skick. Parkeringen har fixats till vilket
gett mer plats.
Dessutom har vi kunnat se att fler och fler upptäckt vilken bra lokal det är att hyra då
uthyrningen ökat rejält vilket är roligt då det lyfter fram Hamra och gör att fler får veta vilken
fantastisk plats vi har förmånen att leva på.
Under året har det bland annat varit påskfest, fisketävling, friluftsgudstjänst, konsert med
Cadillac band, pysselkväll och nu i december julfest med alla tillbehör. Ett gäng har träffats i
en studiecirkel om Hamras historia där gårdarna och människorna har varit i fokus . Titta in
på byalagets hemsida och se vad som hittills dokumenterats och vi vill gärna att ni delar med
er om ni har information och berättelser som handlar om vår by. Till våren planeras ett
samarbete med Hembygdsföreningen för att sprida den information som finns via t ex
Bygdeband.
Vi kunde också följa Erik Landin på hans vandring till Mora som startade vid bygdegården
och där vi kunde hjälpa till med det praktiska runt hans insamling till olika
välgörenhetsorganisationer. Idéen var att visa att små goda gärningar kan bli till något större
och hans vandring resulterade i över 68 000 kronor som fördelades mellan 5 olika
organisationer!
Flinka herrar har ordnat så att den tredje och sista välkomstskylten har kommit på plats.
Tack också ni som sköter dem och fixar med blommor och dekorationer.

2018 var också det år som bussarna började trafikera vår hållplats igen vilket varit önskat
sedan länge.
Så återigen tack för allt ideellt arbete ni lägger ner och vi ser fram emot ett fantastiskt 2019!
Kom gärna med idéer vad vi ska ha på programmet framåt!
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år önskar Styrelsen
Genom ordförande Katarina Landin

