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Under året har endast en suppleant varit tillsatt i styrelsen.
Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten samt ett årsmöte. Under det gångna
året har kontakter inom styrelsen skett via SMS, e-post eller telefon för snabbare underlag
inför beslut.
Aktiviteter:
ü Valborgsmässofirande arrangerades som tidigare år vid majbrasan i Såtet.
Måttsundskolans Klass 5 ordnade lotteri och sålde fika. Intresseföreningen tände
majbrasan och grilltunnor för korvgrillning samt svarade för säkerheten. Korven
sponsrades av ICA Sörbyhallen.
ü Under försommaren ordnades utflykter till fäbodvallarna i Innerbodarna/ Fia-stugan
samt Bäckmellanbodarna. Besökarna bjöds på grillad korv med kaffe, te och dryck till
barnen. Tipspromenad ordnades med vinster till vinnarna.
ü Måttsundsdagen ordnades enligt tradition vid Måttsundskolan den 19 augusti.
Speciellt för året var att Intresseföreningen ersatte tidigare års utbud (palt, karré mm)
med hamburgare med dressing, sallad och dryck.
ü Surströmmingsfest och Pubafton ordnades i Medborgarhuset på kvällen samma dag
och lockade ca 60 betalande gäster. Som underhållning anlitades Roosters från Ersnäs.
ü Adventsfika arrangerades i Medborgarhuset där Måttsundskolans Klass 5 ordnade
med lotterier och serverade gratis fika till bybor som betalades av Intresseföreningen.
Underhållning av inhyrd artist, Kenth Åbergh, spelade och sjöng julsånger.
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ü Länsstyrelsen i Norrbotten har gett fortsatt bidrag för upprustningen av FIA- stugan.
Bidraget har möjliggjort att två kunniga timmermän och antikvarisk rådgivare har
kunnat anlitas.
ü En grupp skickliga och kunniga pensionärer har under vår, sommar och höst träffats
på måndagar för att utföra upprustning av FIA- stugan. Jobbet hanns inte klart och
fortsätter under 2018. Gruppen har även utfört städning, vedhållning och underhåll på
byns övriga anläggningar, Bäckmellanbodarna samt bad- och grillplats i Såtet.
ü Under året har 22 fågelholkar tillverkats för aktiv miljömässig myggbekämpning på
fäbodvallarna och kommer att sättas upp tidigt under våren 2018 (ska fördelas mellan
Bäckmellanbodarna och Innerbodarna).
ü Birgitta Ahlman har tillsammans med ett antal damer ordnat ”Kafé för daglediga” i
Medborgarhuset vid fyra tillfällen. Projektet har gjorts i Intresseföreningens regi där
iniativstagarna själva har annonserat, bakat gott bröd, serverat och stått för
värdsskapet. Mycket trevligt och bra initiativ.
ü Ingrid Vikström, (utsedd till hedersmedlem i Måttsunds Intresseförening för hennes
goda insatser i Måttsund) och numer boende i Sundsvall, har under året överlåtit
förvaltning av kvarvarande böcker ”Gårdarna och dess människor under fyrahundra
år” till Måttsunds Intresseförening.
ü Ett möte ordnades av Vägverket/ SWECO i Medborgarhuset den 18 oktober där
intressenter inbjöds för att diskutera och ge förslag på åtgärder för en trafiksäkrare
miljö för oskyddade trafikanter på Måttsundsvägen. Syftet var att skapa ett
beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder som måste verkställas.
Förutom Vägverket och SWECO var Måttsunds Intresseförening, Länstrafiken, Luleå
kommun, Måttsundsskolan och Måttsund Restaurang inbjudna. Sammanfattningsvis
ett givande möte där problem och brister identifierades. Två fartkameror kommer att
uppsätts i Måttsund, sommaren 2018.
ü Intresseföreningen har under året sponsrat lokalhyran i medborgahuset till skolans
aktiviteter vid två tillfällen.
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