
 
 

 
Verksamhetsberättelse för år 2021 
 
Styrelsen för Bergsbrunna Bygdegårdsförening avger följande verksamhetsberättelse 
för år 2021 som var föreningens trettonde verksamhetsår. Coronapandemin har till och från präglat 
verksamheten under året. 
 
Styrelse 
Av årsmötet 2021 utsedda styrelseledamöter - har konstituerat sig som följer: 
 
Ordförande Gertrud Nordell 
Vice ordförande Thomas Söderberg 
Kassör Marianne Wigenius 
Sekreterare Lars Nordell 
Ledamöter Stig Jansson, Ola Urdén, Inger-Lise Pettersson,  
 Inge Sollenbring, Kenneth Hallin  
Suppleanter Jan Danielsson och Sören Jonasson  
Revisorer Christer Stangebye och Majken Svensson 
Revisorssuppleant Thonny Wall 
Uthyrningsansvarig Thomas Söderberg 

 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten varav två möten skett 
via korrespondens med e-post då styrelsen inte kunnat samlas på grund av pandemin. 
Arbetsgruppen för yttre och inre underhåll den s k torsdagsgruppen har under året bestått av sex 
medlemmar som ansvarat för att fastigheten hålls i ett mycket gott skick. 
 
Årsmöte 
Med 14 deltagande medlemmar hölls årsmötet per capsulam den 23 februari.  
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut endast 49 betalande medlemmar. En 
generationsväxling sker i Bergsbrunna, de äldre säljer sina fastigheter och yngre familjer flyttar in. 
Inga medlemsaktiviteter har kunnat genomföras på grund av coronarestriktionerna. 
 
Ekonomi 
På grund av den pågående pandemin har de flesta hyresgästerna avbokat sina evenemang och 
hyresintäkterna har därför blivit betydligt mindre i förhållande till tidigare år. Statliga bidrag 
baserade på 2019 års intäkter samt kommunalt verksamhets- och upprustningsbidrag räddade dock 
föreningens ekonomi. 
 
Uthyrning 
Bygdegården har under detta verksamhetsår varit uthyrd 1 183 timmar varav 215 timmar till 
föreningar med s k markeringsavgift hos kommunen.  
Folkhälsomyndighetens beslut att inga grupper på fler än 8 personer fick vistas tillsamman på 
grund av den pågående Coronapandemin medförde att nästan ingen verksamhet kunde genomföras 
från januari till mitt av juli. En bordtennisgrupp kunde fortsätta sin verksamhet och ett par 
styrelsemöten kunde genomföras. Genom ändrade restriktioner från Folkhälsomyndigheten fick 
grupper på upp till 50 personer möjlighet   att vistas tillsammans och därmed kom bokningarna 
igång. I stort sett alla helger fram till jul blev därmed bokade för olika fester och aktiviteter.  
 
 
 



 
 
 
Fastigheten 
Belysningen av parkeringen har bytts ut och kompletterats så att båda sidorna nu är upplyst med 
vardera två stolpar med ledlampor. I hörnen vid entréerna har också ledlampor monterats. 
Torsdagsgruppens tog under våren sitt ansvar och skötte bygdegårdens inre och yttre underhåll på 
eget initiativ då de inte kunde träffas. Under sommaren  nhhttkom dock torsdagsgruppen igång 
igen med yttre underhåll. Bl a så lades marktäckare och mackadamm utefter östra gaveln för att 
hindra regnvatten att stänka upp över fasaden. 
 
Medlemsmöten 
På grund av pandemin kunde inget medlemsmöte genomföras.  
 
Informationsmöte 
Informationsmötet för våra fasta hyresgäster fick ställas in på grund av för få anmälningar. 
Föreningens broschyr delades ut till alla nya Bergsbrunnabor. 
 
Hemsidan 
Föreningens hemsida har under hösten lagts på en ny plattform som underlättar arbetet med 
förändringar på sidorna.  
 
Externa kontakter 
Inga externa kontakter har kunnat genomföras 
 
Övrigt 
Ingen ersättning har utgått till styrelsens eller torsdagsgruppens medlemmar.  
 
Slutord 
Styrelsen vill tacka alla hyresgäster och medlemmar för ett positivt samarbete trots det 
smittsamma läget. Styrelsen vill också tacka torsdagsgruppen för det arbete och den tid de lagt ner 
under året samt Bygdegårdsdistriktet och Förbundet för det stöd och den kunskap som ni tillför 
styrelsen.  


