Bergsbrunna Bygdegård, Kamratgårdens historia
På ett möte 1928 framfördes förslaget om att bygga ett eget folkets hus i Bergsbrunna. Namnet
bestämdes till Föreningen Kamratgården u.p.a.
För att få pengar till bygget såldes andelar för 10 kr st. Arbetarekommunens och dess kvinnoklubb blev
tillsammans med Danmarks IF och Bergsbrunna
Egnahemsförening de största andelsägarna. Därtill kom
ett stort antal boende i Bergsbrunna att köpa andelar i
Kamratgården. Med frivilliga insatser byggde sedan
arbetare vid Bergsbrunna tegelbruk, SJ-anställda och
lantarbetare m fl tillsammans upp fastigheten. I
september 1930 stod det rödmålade huset färdigt.
I slutet av 1950 talet efter en brand på övervåningen
gjordes en stor renovering och modernisering både utoch invändigt. Kamratgården fick då sitt nuvarande
utseende.
Här har agitatorn Fabian Månson, upptäcktsresande Sten Bergman, mannen bakom allemansrätten
John Lundberg, riksdagsmannen och landshövdingen Hans Alsén, ärkebiskopen Erling Eidem och många
fler talat inför intresserad publik.
På 1950 talet när det behövdes pengar till ombyggnaden ordnade styrelsen allmänna danser. De blev
väldigt populära och publiken strömmade till från hela Uppsala. Många åkte tåg och SJ vädjade till
styrelsen om att de skulle upphöra med danserna, för de fick problem med stökiga besökare.
Kamratgården har också använts av många föreningar för söndagsskola, barntrafikskola, öppen
förskola, gymnastik, danskurser, jul-basarer, bordtennis, möten m m. Men framför allt massor med 50årskalas, bröllopsfester och barnkalas.

Nutid
2008 sökte styrelsen för Kamratgården medlemskap i Bygdegårdarnas riksförbund.
En diskussion om att bilda en ideell förening tog fart i styrelsen och efter ett extra årsmöte den i maj
2009 har Kamratgården mött den nya tiden. Bergsbrunna Bygdegårdsförening har övertagit Föreningen
Kamratgårdens fastighet, tillgångar och skulder. Vi i styrelsen ser ett stort intresse för att ha en
gemensamhetslokal i området, där man även i fortsättningen kan fira sina fester och högtidsdagar. Där
föreningar och andra grupper kan hyra in sig och bedriva olika typer av verksamhet. Därför jobbar vi nu
i styrelsen för att kunna rusta upp Bygdegården både ut- och invändigt.
2012 tillgänglighetsanpassades
entrén med en handikappramp, borttagning av trösklar
och nytt golv i tamburen.
Ideella krafter lagade
yttertaket varefter de plockade
ner skorstenen och
murstocken sten för sten.

En arbetsgrupp, ”torsdagsgruppen” bildades och de tog på sig ansvaret för det yttre och inre underhållet
av fastigheten.
Under försommaren 2013
revs det gamla och slitna
köket ut och med bidrag
och torsdagsgruppens
arbete har ett nytt
modernt och funktionellt
kök byggts.

I mötesrummet, en trappa upp, har torsdaggruppen
byggt en toalett, för att vid samma tillfälle kunna hyra ut
båda lokalerna. Fyra arkivskåp har kommit plats och hyrs
ut till olika föreningar som har sina styrelsemöten på
övervåningen.
Sommaren 2014 införskaffades en flaggstång samt nya bord och stolar.

Med bidrag från Boverket och Uppsala kommun installerades 2014 tre nya fönster i stora
samlingssalen och alla gamla fönster målades och försågs med ett energiglas. Ytterdörrarna byttes till
mer energibesparande dörrar.
Under våren 2015 målades alla ytskikt i stora samlingssalen, serveringsrum och entré. Även
toaletterna har målats och nya rör har dragits in.

Sommaren 2015 rev torsdaggruppen ner det läckande taket över entrén
och byggde ett nytt
Styrelsen för Bergsbrunna bygdegårdsförening ser redan att upprustningen
har lett till fler uthyrningar. Det visar sig att lokalen fyller ett behov som
finns långt utanför närområdet. Större lokaler för enskilda och föreningar
till ett rimligt pris behövs i hela Uppsala. Idag hyr vi regelbundet ut lokalen
för square-, line-, rullstol- och motionsdans, till två bordtennisgrupper för
motions- och tävlingsspel förutom privata tillställningar och tillfälliga
förenings- och företagsaktiviteter samt studiecirklar. Dessutom har
föreningen i egen regi eller tillsammans med Bergsbrunna
egnahemsförening haft loppmarknader och pub-afton.
Föreningen satsar nu på den yttre miljön och söker därför bidrag hos kommunen och Boverket för att
under 2016 kunna totalrenovera yttertaket.

