Rö Arbetares Byggnadsförening

Föreningen som driver Rö Folkets Hus är en andelsförening men drivs ideellt av folk i byarna Rö,
Vålånger och däromkring. Föreningen fyllde 100 år 2010 och firades med stor fest som hölls den 5
juni 2010. Med på festen var andelsägare och inbjudna gäster. Fler gåvor överlämnades, bl a från
Härnösands Kommun och ett antal andelsägare.
Föreningen bildades alltså 1910 av den dåvarande fackföreningen vid Rö Sågverks Nya AB. De
beslöt att bilda en förening och samla in pengar för att bygga en egen lokal för fackföreningsmöten,
mm.
På ett möte den 20 mars 1910 antogs de stadgar som utarbetats. Dessa registrerades i Härnösands
landskansli den 6 juni 1910. För att få ihop pengar såldes andelsbevis för 10 kr/st. Medlemmarna i
facket köpte andelar allt efter råd och möjlighet.
Tomten, som utsetts, köptes av markägaren Kristina Englund ( farmor till trumpetaren Ernie
Englund) för 250 kr. Lagfartsbevis utfärdades av Häradsrätten den 18 jan 1911.
Bygget genomfördes med frivillig arbetskraft och virket hämtades från sågen, antingen sjövägen
med roddbåtar eller bars landvägen på axlarna till byggplatsen. Efter slitsamt arbete stod så bygget
färdigt och glädjen var stor över att äntligen ha en egen lokal.
Under årens lopp har lokalerna används för många skiftande ändamål, dans, föreläsningar, bio,
underhållning, gymnastik, föreningsmöten, bröllop och andra högtidligheter.
Föreningen har ständigt under årens lopp kämpat med ekonomiska problem. Lokalerna var mycket
omoderna och man beslöt att antingen lägga ner verksamheten eller försöka upprusta byggnaden till
modernare standard. 1981 ansöktes om upprustningsbidrag från Kommunen. Möjligheten att få
bidrag ökades väsentligt genom att Folkets Hus inräknades i Kommunens samlingslokalplan och att
Bostadsstyrelsen just då erbjöd bidrag för upprustning av samlingslokaler. Bidrag erhölls med
sammanlagt 556200 kr. Överskjutande kostnader täcktes av borgenslån från Sparbanken.
Ombyggnaden blev färdig 1983 och firades med invigningsfest den 30 april.
Senare har fortsatt upprustning skett i samband med ISKA-projekt och med s k ALU-arbetskraft.
Lägenheten i övre planet ombyggdes till datorrum, sammanträdesrum och bibliotek.
Driften har klarats genom årligt driftbidrag från Kommunen, uthyrningar och framför allt mycket
egen anordnad verksamhet, te x danser, valborgsfirande, midsommarfirande, grillfester, etc.
Styrelsen i föreningen har naturligtvis skiftat en hel del under årens lopp. En föryngring i
styrelsearbetet är av största vikt. Många ledamöter har aviserat sin önskan att avgå. T e x har
föreningens kassör efter 32 års tjänst meddelat att han vill avgå vilket skedde 2010.Det blir en

mycket angelägen uppgift för valberedningen att hitta kandidater till olika styrelseposter. En uppgift
som de galant kommer att klara till andelsägarnas belåtenhet. Folket i byarna runtom är mycket
stolta över sitt Folkets Hus med dess natursköna läge vid Vålångersfjärden med utsikt över
Ångermanälven och kommer att värna om dess fortlevnad.
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