Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen för Bergsbrunna Bygdegårdsförening avger följande verksamhetsberättelse
för år 2018 som var föreningens tionde verksamhetsår.
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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda styrelsemöten samt projekt- och
planeringsmöten.
Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 112 betalande medlemmar.
Arbetsgruppen för yttre och inre underhåll den s k torsdagsgruppen har under året bestått av sex
medlemmar som tillbringat upp till 200 timmar/person med ideellt arbete på Kamratgården.
Ekonomi
Med medlemsavgifter, hyresintäkter och bidrag från kommunen har föreningen under verksamhetsåret haft en synnerligen god ekonomi. Resultatet framgår av den ekonomiska berättelsen.
Det nya bokningssystem, vilket medförde att Bygdegårdsföreningen nu själva ansvarar för att
fakturera alla hyresgäster, även föreningar med s k markeringsavgifter, har fungerat mycket bra.
Kassören skickar ut fakturorna en gång i kvartalet.
Uppsala kommun tillsammans med Upplands bygdegårdsdistrikt beviljade ett upprustningsstöd på
87550 kronor för ljuddämpning av stora salen och automatisk dörröppnare av entrédörren.
Under verksamhetsåret har det även blivit klart med investeringen för bredband/WIFI i
Kamratgården blivit färdigställd.
Föreningens broschyr har återigen blivit tryckt, utan kostnad, i 500 ex av Kent Eriksson.
Uthyrning
Kamratgården har under detta verksamhetsår varit uthyrd totalt 3788 timmar varav 478 timmar till
föreningar med sk markeringsavgift hos kommunen.
På dagtid har Danmarks Hembygdsförening hyrt stora salen och mötesrummet för att bedriva
studiecirklar. En företagare har hyrt mötesrummet en vecka i månaden för att bedriva nagelvård.
Stora salen har vid 59 helger varit uthyrd för privata arrangemang för firande av bröllop,
namngivning, 30 - 90 årsdagar, barnkalas etc.

Alla vardagskvällar och många lördagar och söndagar har stora salen och mötesrummet varit
uthyrd för olika föreningsaktiviteter som bordtennis, gammeldans, squaredans, linedans, m m.
Många olika föreningar har varit representerade som Uppsala Viking Squaredansers, Danmarks
IF, Danmarks hembygdsförening, Bergsbrunna Egnahemsförening, Friends in Line, Själglans,
SPF Linné, Sunnersta AIF, Jämtland Härjedalens Gille, Neuroförbundet m fl. Under december var
stora salen uthyrd till olika företag för julfester. I mellandagarna hyrdes stora salen ut till LANspelare.
Under våren lämnades en enkät ut till våra hyresgäster det samlade omdömet var att lokalen var i
mycket gott skick. Det var även lätt att hitta till hemsidan och de bokade lokalen via nätet.
Fastigheten
Torsdagsgruppen har under verksamhetsåret fortsatt att sköta det löpande yttre och inre
underhållet på Kamratgården. Det inre rummet i källaren är nu färdigt efter mögelsaneringen.
Isolering, reglar och väggar har monterats och målats. Utkast för vatten till trädgården har
installerats. Det yttre rummet i källaren har också snyggats till.
Årlig golvvård med maskinrengöring, inoljning och vaxning har genomförts i stora salen.
Med upprustningsbidrag från Uppsala kommun, tillgänglighetsanpassades lokalerna ytterligare
med ljudisolerande skivor i taket och automatiska dörröppnare av entrédörren.
Utomhusbelysning med rörelsesensorer har monterats på husets syd- och nordvästra gavlar.
Dränering från takets norra sida har grävts ner och går nu till en stenkista.
I toaletterna och i duschrummet har belysningen bytts ut till armaturer med rörelsesensorer.
Efter problem med diskmaskinen, konstaterades att den inte fungerade på grund av avlagringar
från varmvattenberedaren som därmed byttes ut.
Medlemsmöten
Den i januari utlovade julgransplundringen ställdes i på grund av sjukdom. Föreningens
medlemmar var i februari inbjudna till sedvanligt årsmöte.
I oktober deltog ett 70-tal medlemmar med vänner och grannar vid föreningens mycket
uppskattade pub-afton i år med musikquiz med film-, sport- och litteraturfrågor.
”Torsdagsfika” på Kamratgården fortsatte under våren och några medlemmar ”dök” upp då och då
och fick en kopp kaffe med dopp tillsammans med torsdags-gruppen. På grund av det stora
behovet av tid för att visa lokalen och lämna ut nycklar avlutades ”torsdagsfikat” efter
vårsäsongen.
Informationsmöte
I början av september bjöds representanter från alla föreningar, som permanent hyr Bygdegården,
in till ett informationsmöte. De fick bl a information om årets verksamheter. En allmän diskussion
om vad som är bra på gården och vad som kan bli bättre gav mycket tillbaka för framtida
planering.
Externa kontakter
Styrelsen har varit representerad vid kommungruppsträffar samt vid Bygdegårdsdistriktets
årsmöte. Delar av styrelsen deltog även i år vid distriktets trevliga julbord, den här gången i
Bälinge Bygdegård.
Övrigt
Ingen ersättning har utgått till styrelsens eller torsdagsgruppens medlemmar. De har dock
tillsammans mid sina respektive blivit bjudna på en grillkväll på ”gården”.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla hyresgäster och medlemmar för ett positivt samarbete. Styrelsen vill också
tacka torsdagsgruppen för det arbete och den tid de lagt ner under året samt Bygdegårdsdistriktet
för det stöd och den kunskap som ni tillför styrelsen. Ett stort tack till Kent Eriksson för trycket av
broschyren.

