
 
 

 
Verksamhetsberättelse för år 2022 
 
Styrelsen för Bergsbrunna Bygdegårdsförening, organisations nr 802448-6873, avger följande 
verksamhetsberättelse för år 2022.  
 
Styrelse 
Av årsmötet 2022 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 och Erika Olsson  
Suppleanter Jan Danielsson och Sören Jonasson  
Revisorer Christer Stangebye och Erik Trottestam 
Revisorssuppleant Thonny Wall 
Uthyrningsansvarig Thomas Söderberg 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten. 

 
Årsmöte 
Föreningens årsstämma hölls söndagen den 20 februari med 13 deltagande medlemmar. 
 
Torsdagsgruppen 
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. De har också 
ansvarat för att visa kommande hyresgäster lokalerna, gått igenom avtal och 
säkerhetsföreskrifter samt lämnat ut erforderliga nycklar. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 57 betalande medlemmar. En generationsväxling 
sker i Bergsbrunna, de äldre säljer sina fastigheter och yngre familjer flyttar in. De 
nyinflyttade har ännu inte uppmärksammat Bygdegården och dess möjligheter. En 
julgransplundring planerades till januari 2023 för att locka barnfamiljerna till Bygdegården. 
 
Ekonomi 
Med medlemsavgifter, hyresintäkter och bidrag från kommunen samt statligt bidrag baserat 
på 2019 års intäkter har föreningen under verk-samhetsåret haft en mycket god ekonomi.  
Resultatet framgår av den ekonomiska berättelsen. 
 
Uthyrning 
Hyresgästerna började under verksamhetsåret strömma till igen efter pandemin, men har ännu 
inte kommit upp i samma nivå som innan. 507 timmar har varit uthyrda för föreningar med sk 
markeringsavgift hos kommunen. På vardagskvällar och många lördagar och söndagar har 
stora salen varit uthyrd för olika aktiviteter som bordtennis, squaredans, jazzmusikövningar, 
konstkurs mm. Många olika föreningar har då varit representerade som Uppsala Viking 
Squaredansers, Dayligt musikförening, Sixten Lakes musikförening, Danmarks IF, Danmarks 
hembygdsförening, PRO Danmark, Friends in Line, SPF Linné, Bergsbrunna 
Egnahemsförening, m fl.  
 



 
 
Under helgerna har stora salen varit uthyrd 1 880 timmar privata fester för firande av bröllop, 
namngivning, 30 - 90 årsdagar, barnkalas etc. 
På grund av en begynnande konflikt med grannar till Bygdegården som blivit störda vid ett 
par tillfällen under våren, beslutade styrelsen att blockerade de helgdagar under sommaren 
som inte redan var uthyrda. Därefter har det inte kommit in några nya klagomål. 
 
Fastigheten 
Fastighetsbeteckning Bergsbrunna 14:31  
Taxeringsvärde 0 (skatte-/avgiftsfri) 
Byggnadens nybyggnadsår 1928/1929 
Anskaffningsvärde             174 306 kr 
Ackumulerade avskrivningar                     0 kr 
Bokfört värde                 174 306 kr 
 
Föregående års upprustning av utomhusbelysningen kompletterades detta år med ny belysning 
i taket på entrén. Värmepumpen började i december att läcka köldmedium varför den behövde 
bytas till en ny. 
Torsdagsgruppens har under året skött bygdegårdens inre och yttre underhåll  
 
Medlemsmöte 
Den i januari planerade julgransplundringen ställdes i på grund av pandemin. Föreningens 
årsmöte i februari besöktes av 13 medlemmar. 
I oktober deltog drygt 50 medlemmar med vänner och grannar i föreningens mycket 
uppskattade pub-afton i år med Musikquiz med film-, sport- och litteraturfrågor.  
 
Informationsmöte 
I maj bjöds alla Bygdegårdens grannar in till ett informationsmöte om hur föreningen ska 
försöka minska riskerna för störande musik med mera. Bl a ska strömförsörjningen till 
musikanläggningen automatiskt stängas av k 01.00. Basljuden på musikanläggningen skall 
dämpas. Arrangemang på Bygdegården skall avslutas senast kl 01.00. Flera av de närvarande 
var dock fortfarande kritiska till bygdegårdens existens.  
 
Hemsidan 
Hyresgäster kan nu lämna synpunkter på Bygdegården under rubriken ”boka Bygdegården”. 
 
Externa kontakter 
I december förlade Upplands Bygdegårdsdistrikt sitt julbord till Bergsbrunna Bygdegård. Ett 
50-tal representanter för olika bygdegårdar deltog och vår styrelse hjälpte med glädje till med 
arrangemanget.  
 
Övrigt 
Ingen ersättning har utgått till styrelsens eller torsdagsgruppens medlemmar.  
I juni anordnades en enkel middag för styrelsen med respektive. 
 
Slutord 
Styrelsen vill tacka alla hyresgäster och medlemmar för ett positivt. 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 
 

 
 

 
Bergsbrunna Bygdegårdsförening kontakt@bergsbrunnabygdegard.se 
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