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Diarienummer 
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Kommunstyrelsen 

Ansökan om kommunalt bidrag på 72 900 kronor för energibesparande 
åtgärder i bygdegården, Bergsbrunna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bifalla Bergsbrunna Bygdegårdsförening ansökan om medfinansiering med ett högsta 
belopp om 72 900 kronor, 

att bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, samt 

att medfinansiering förutsätter att Boverket i sin tur beslutar att bevilja föreningens ansökan. 

Ärendet 
Bergsbrunna Bygdegårdsförening har den 30 januari 2014 lämnat in en ansökan om 
medfinansiering på 72 900 kronor avseende främst energibesparande åtgärder i föreningens 
bygdegård. Totala kostnaden för åtgärderna i lokalen är i ansökan angiven till 244 400 kronor 
(bilaga 1). Ansökan har den 18 februari kompletterats med föreningens verksamhetsberättelse 
för 2013 (bilaga 2). 

Bidraget från kommunen är en förutsättning för att kunna få ett bidrag från Boverket. 
Föreningen söker bidrag från Boverket på 50 procent av de åtgärder som avser dels 
energibesparingsåtgärder dels komplettering med några ytterligare fönster. Föreningen har i 
ansökan angivit att de ska svara för en finansiering om 50 000 kronor vilket motsvarar något 
mer än 20 procent av kostnaden för de planerade åtgärderna. 

Föredragning 
Syftet med investeringen är dels att höja attraktionsvärdet i bygdegårdens samlingssal genom 
kompletterande fönster dels att byta ut dörrar och fönster för att minska energiomsättning i 
fastigheten.  

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Under 2013 genomgick fastigheten en upprustning och delvis ombyggnad för att bättre svara 
mot de krav som hyresgästerna ställer. Av verksamhetsberättelsen framgår att bygdegården haft 
en frekvent och omfattande användning under 2013. Bredden på de verksamheter och 
sammankomster som bedrivs i gården är stor. Genom de åtgärder som nu planeras bedömer 
föreningen att användningen kommer att öka ytterligare.  
 
I motsvarande ärenden har Uppsala kommun ställt sig positivt till ansökningarna då det 
stärker lokalsamhället varför kommunledningskontoret föreslår att ansökan ska bifallas. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Investeringsbidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2014. 
Av tidigare beslutade bidrag till samlingslokaler avvaktas beslut om Bälinge 
bygdegårdsförening till vilket reserverats 334 200 kronor. Utrymme finns såldes inom 
anslaget om 2 mnkr 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör Ekonomidirektör 
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j Jti (Bygdegårdsförening 

Till handläggare av kommunalt bidrag i Uppsala kommun. 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. 20"^ -01- 3 0 
Diarienr. 

Ansökan om kommunalt bidrag på 72.900 kronor fö r 
energibesparande åtgärder av bygdegården i Bergsbrunna. 
Kort information om Bygdegårdarna. 

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Mer än 
1400 bygdegårdar är idag anslutna t i l l riksförbundet. 

Bygdegården - den naturliga mötesplatsen - är en allmän samlingslokal öppen för alla och 
förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder. I Uppland distriktet finns idag 
81 bygdegårdar. 

/Y-.iiiil. 

Bergsbrunna bygdegårds historia 

På ett möte 1928 framfördes förslaget om att bygga ett eget folkets hus i Bergsbrunna. 
Namnet bestämdes t i l l Föreningen Kamratgården u.p.a. 

För att få pengar t i l l 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 Tegelbruksarbetare, SJ-
anställda och lantarbetare m fl tillsammans upp fastigheten och 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 ut- och invändigt. Kamratgården fick då sitt nuvarande utseende. 

Här har agitatorn Fabian Månson, upptäcktsresande Sten Bergman, mannen bakom 
allemansrätten John Lundberg, riksdagsmannen och landshövdingen Hans Alhsén, 
ärkebiskopen Erling Eidem och många fler talat inför intresserad publik. 

På 1950 talet när det behövdes pengar t i l l ombyggnaden ordnade styrelsen allmänna 
danser. De blev väldigt populära och publiken strömmade t i l l från hela Uppsala. Många 
åkte tåg och SJ vädjade t i l l 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, julbasarer, 
bordtennis, möten m m. Men'framför allt massor med 50-årskalas, 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. 
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Under försommaren 2013 revs det gamla och slitna köket ut och med bidrag och ideella 
krafter har ett nytt funktionellt kök byggts. I föreningsrummet, en trappa upp, har 
ideella krafter byggt en toalett, för att vid samma tillfälle kunna hyra ut båda lokalerna. 

Styrelsen för Bergsbrunna bygdegårdsförening ser redan att köksupprustningen har 
lett t i l l fler uthyrningar. Det visar sig att lokalen fyller ett behov som finns långt utanför 
närområdet . Större lokaler för enskilda och föreningar t i l l ett rimligt pris behövs i hela 
Uppsala. Idag hyr vi regelbundet ut lokalen för squaredans, linedans, gammeldans och 
två bordtennisgrupper för motions- och tävlingsspel förutom privata tillställningar och 
tillfälliga föreningsaktiviteter. 

Framtid 

Vi skulle nu vilja vända oss t i l l olika pensionärs- och barngrupper och studieförbund för 
att öka uthyrningarna på dagtid. Just nu står lokalerna tomma de flesta vardagar fram 
ti l l kl 18.00. 

Styrelsen ser ett stort behov att byta eller isolera fönstren från 1920-talet så att 
lokalerna blir mer energieffektiva. Med direktverkande el och luf t / lu f t värmepump blir 
energikostnaderna alltför höga i dagsläget. För att kunna öka uthyrningarna på dagtid 
skulle några fler fönster lyfta lokalens attraktionsvärde, som idag känns i dag mörk och 
instängd. 

Ansöka om bidrag för att minska energiförbrukningen gäller att byta fönster och yt terdörrar . 

Kalkyl enligt följande: 

Egen insats är 50.000:-, bidrag från Boverket 121.500:- och det sökta bidraget från 
kommunen 72.900:-. Enligt Boverkets anvisningar av fördelning: 20 % från Bygdegården, 30 % 
från Kommunen och 50 % från Boverket. I övrigt se bifogade handlingar. 

För att Boverket skall behandla bifogad ansökan vill Boverket ha kommunens beslut före den 
31/3 2014. 

Kompletterande uppgifter kan lämnas av ordföranden i Bergsbrunna Bygdegård, Gertrud 
Nordell 018-429330 eller Ola Urdén 070-32 82 555 

Uppsala den 

Med vänliga hälsningar 

Gertrud Nordell Marianne Wigenuis 
Ordföranden Kassör Sekreterare 

Bergsbrunna Bygdegårdsförening 
Bergsbrunna Villaväg 24 
757 56 Uppsala 



BEKRÄFTELSE 
2014-01-10 

Myndigheten för samhällsplanering, 
byggande och boende 

Ansökan inkom: 
Boverkets diarienummer: 
Ärendenummer: 

2013-12-27 
1372-5766/2013 

03-58-1058 4797 

Bergsbrunna Bygdegårdsförening 
Bergsbrunna Villaväg 24 
757 56 Uppsala 

Ansökan om: Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Fastighet: Uppsala Bergsbrunna 14:31 

Vi har mottagit Er ansökan enligt ovan. Om Ni har några frågor beträffande Ert ärende ber vi 
Er kontakta Boverket. 

Beslut i ärendet kommer att fattas i maj 2014. 
Vid eventuella förfrågningar bör ni uppge Boverkets diarienummer. 

Med vänlig hälsning n 

Astrid Håkansson 

BI 
C 
TI 
CD Box 534 

371 23 Karlskrona 

Postadress: Besöksadress: 
Drottninggatan 18 

Telefon: 
0455-353000 

Telefax: 
0455-353100 

E-post: lntemet: 
registraturen@boverket.se www.boverket.se 



Ansökan om investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler 
enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) 

Datum Diarienummer 
Inlämnas i 1 extill 201312 06 
Boverket 
Box 534 
371 23 KARLSKRONA 

Bidrag söks för 

# standardhöjande reparation nybyggnad ombyggnad tillbyggnad köp tillgänglighetsåtgärder 
Kommun 

Uppsala 
Länsbeteckning 

c 
Fastighetsbeteckning 

Bergsbrunna 1 4 : 3 1 

Uppgifter om sökanden m.m. 
Sökandens namn 

Bergsbrunna Bygdegårsförening 
Lokalens telefonnummer 

070-32 82 555 
Sökandens gatuadress | Postnummer | Postadress 

Bergsbrunna Villaväg 24 757 56 Uppsala 
Upplysningar om projekt lämnas av 1 telefon {dagtid) 

Ola Urdén 070-32 82 555 
Organisationsnnummer 

802448-6873 
Sökandekategori 

Förening Aktiebolag Stiftelse Annan 

Fastighetens byggnadsår 

1929 
Sökanden arbetar 

utan med 
vinstsyfte vinstsyfte 

Bidrag harsamtdigtsö 

SST 

csho 5 

a n n a n 

Allmänna arvsfonden statlig stödform 
Fastighetens ägare (om annan än sökanden) Mar ten disponeras med 

äganderätt tomträtt annan nyttjanderätt 
Tid för byggnadsarbetenas påbörjande 

maj 2014 
avslutande 

j u l i 2014 
Sammanlagd samlingslokalyta 

m2 

Till ansökan skall följande handlingar bifogas: 

Bilaga nr Handlingar ges in i 1 ex. Boverkets anteckningar 

1 
Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. Bifoga karta där 
andra allmännasamlingslokalerär markerade. Ange antal invånare i upptagningsområdet. 

2 Utredning om lokalens användning (se blankett) och om föreningslivet på orten. 

3 Åtgärdsbeskrivning (se blankett). 

4 Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar i skala 1:100, uppmätningsritning, situationsplan. 

5 Kostnadssammanställning (se blankett). Redogörföreventuelltanbudsförfarande. 

6 Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen (se blankett). 

7 Långtidsbudget för minst 5 år (när Boverket så kräver). 

8 Årsredovisning (se blankett) och verksamhetsberättelse. 

9 Stadgar/Bolagsordning m.m. 

10 Nyttjanderättsavtal. Ges in när föreningen inte själv äger lokalen eller marken. 

11 

Protokollsutdrag eller annan handling som undertecknats av behörig, där det framgår 
att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst 
30 procent av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. 
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Utredning om lokalens användning 
Antal sammankomster/år 

Avserår 2012 och 2014 

Sammankomster 
Senaste verksamhetsåret Förväntad beläggning efter åtgärd 

Upplåtes ej för Sammankomster 
Egen regi Uthyrning Totalt Egen regi Uthyrning Totalt 

Upplåtes ej för 

Föreningsmöten 10 3 13 12 10 22 

Politiska möten 

Religösa sammankomster 

Studiecirklar 10 10 
Teaterföreställningar 
(professionella) 

Amatörteaterföreställningar (inkl.) 
repetitioner, egen verksamhet etc. 

Hantverk, hobbyverksamhet 

Utställningar-antal dagar 

Kulturarri övrigt 
t.ex musik, föredrag 

84 84 100 100 

Filmvisning 

Idrott/motion 54 54 90 90 

Offentliga danser 

Föreningsfester 5 5 
Privata sammankomster (t.ex. 
bröllop, födelsedagskalas) 40 40 75 75 

Barn-och ungdomsverksamhet 

Kurser, konferanser 

Övrigt (specificera) 

Summa 10 181 191 12 290 302 
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Verksamhet/utnyttjande: I huvudsak 
Typ av verksamhet 

Dagtid 
Före åtgärd 

Kvällstid Helger Dagtid 
Efter åtgärd 

Kvällstid Helger 

Egen verksamhet B B E E E E 
Andra föreningar • m E B B B 
Privata arangemang B B B E E E 
Kommunal verksamhet • • • • • • 
Annat • B B • E E 

Förekommer säsongsvariationer i fråga om lokalens användning. Redovisa i förekommande fall. 

Under j u l i månad är det få uthyrningar för p r i v a t a f e s t e r . 

Föreningsverksamheten är låg men förekommer under j u n i , j u l i och a u g u s t i . 

J u l i är en bra månad för storstädning och golvvård. 

Förekommer samverkan/samnyttjande med annan i drift och skötsel av lokalen bör det redovisas, liksom villkoren för samverkan. 

Idag f i n n s det en grupp av 4-5 personer som samlas v a r j e torsdag. 

Populärt k a l l a d "torsdagsgruppen". Dessa personer sköter d r i f t och under

håll av l o k a l e n . 

Redovisa om annan anmält intresse av lokalen och åtagit sig visst ansvar för drift och skötsel av lokalen. 

Nej 

Förekommer verksamhet i lokalen utan förbokning. Redovisa i förekommande fall. 

Nej 
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Åtgärdsbeskrivning 

Lämna hären redogörelse för projektet. Beskriv de planerade åtgärderna 
och de skäl som ligger till grund för ansökan. Bifoga gärna foton på lokalen. 

Samtliga fönster i l o k a l e n är av rätt gott s k i c k för s i n ålder. Dock är 

fönstren mycket energislukande, kopplade 2 - g l a s . 

L i k a l e d e s dörrarna t i l l huvudentré och köksingång tunna och energislukande. 

De är också mycket lätta a t t b r y t a sönder v i d e t t inbrottsförsök. 

Lokalen värms med direktverkande e l r a d i a t o r e r placerade under förstren samt 

en l u f t / l u f t värmepump. 

I s a m l i n g s l o k a l e n fanns från begynnelsen f l e r fönster. E f t e r t i l l b y g g n a d 

av förråd f i n n s endast två fönster. För a t t l o k a l e n s k a l l b l i med t r i v s a m 

behövs y t t e r l i g a r e 3 fönster på motsatta långvägg. 

Bergsbrunna Bygdegård, v i l l minska e n e r g i - och d r i f t s k o s t n a d e r n a med 

energisnåla och näst i n t i l l underhållsfria fönster samt dörrar. 

Dessutom få en s a m l i n g s l o k a l med f l e r fönster som förmodligen ger e t t 

mer "säljande" i n t r y c k . Med andra ord a t t f l e r föreningar och p r i v a t p e r s o n e r 

v i l l hyra l o k a l e n för s i n a möten och f e s t e r . 
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Kostnadssammanställning 

Observera viktenaven omsorgsfull projektering. Kostnadssammanställningen utgör grunden för beräkning av bidragsunderlaget 

Gäller ansökan vid köp, ny- och ombyggnad (ändring) eller standardhöjande reparation. 

Sammanstä l ln inga av kostnader 
Ange här kostnader för: 

Kostnader för tomt och mark 

Kronor Ange här kostnader för: 

Kostnader för tomt och mark 
0 

Förvärvskostnader i samband med köp av samlingslokaler 
0 

Byggmästeri 
155.600 

Målning 
0 

Ventilation 
0 

WS-installation 
0 

EL-installation 
0 

Administration 
0 

Konsultkostnader 
0 

Räntor och kreditiv 
0 

Konstnärlig utsmyckning (max 1 % av bidragsunderlaget) 
0 

Fasta inventarier 
0 

Mervärdesskatt 
38.800 

_ , . , , ... 50 timmar a 100 Eget arbete, ange antal timmar 
50.000 

(ej eget material, gåvor etc.) 
Summa kronor 

244 .400 

Gäller endast ansökan om bidrag för tillgänglighetsåtgärder. 

Sammanstä l ln inga av kostnader 
Åtgärder Kostnad Moms Summa 

1. Anpassning av 
hygienutrymmen 

2. Ramp 

3. Hiss 

4. Hörslinga 

5. Övriga tillgänglighets
åtgärder, nämligen: 

Summa totalt 



Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen 

Kapi ta lanskaf fn ing 

Finansieringsplan 

Beräknad pro jektkostnader 
Belopp kr Belopp kr 

-bankmedel 0 Kostnad för köp av fastighet 0 

Egen insats 
-annat, nämligen 50 .000 Byggkostnad 244 .400 

Vid ny- och ombyggnad ange andelen 
nybyggnad respektive ombyggnad 

Särskilda arrangemang, insamlingar Nybyggnad 

Bidrag från företag, (sponsoring) Ombyggnad 

Beräknat kommunalt bidrag 72 .900 Övriga kostnader, nämligen 

Beräknat statligt bidrag 121.500 
(t.ex. lösa inventarier) 

Banklån 0 

Annat lån 

Summa 244.400 Summa 244.400 

Beräknade intäkter (efter å tgärd ) 

Driftskalkyl 

Beräknade kostnader (efter å tgärd ) 

Medlemsavgifter 

Belopp kr 

Medlemsavgifter 6.500 

Hyror 110.000 

Egna arrangemang 0 

Övriga intäkter av egen verksamhet 0 

Kommunalt driftbidrag 30 .000 

Kommunal uppdragsersättning 0 

Bidrag från - det lokala näringslivet 0 

Bidrag från - annat (specificera) 
0 

Övriga intäkter 0 

Summa intäkter 146.500 

Belopp kr 

Kostnader för egen verksamhet 0 

Löner, arvoden, sociala avgifter 0 

Fastighetsadministration 0 

Elkostnader 35 .000 

Uppvärmning 

Vatten/avlopp 7 .500 

Löpande underhåll 15.000 

Akut underhåll 
0 

Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 10.500 

Försäkring 4.500 

Räntenetto 0 

Avskrivningar 0 

Avsättning till fonder 20.000 

Övriga kostnader 13.000 

Summa kostnader 105.500 
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Årsredovisning 

.... . Berqsbrunna Byqdeqårdsföreninq . .2012 Förening 3 J 3 3 3 Avserar 

In täkter (före å tgärd ) 

Medlemsavgifter 

Belopp kr 

Medlemsavgifter 700 

Hyror 53.404 

Egna arrangemang 0 

Övriga intäkter av egen verksamhet 0 

Kommunalt driftbidrag 26.393 

Kommunal uppdragsersättning 0 

Bidrag från - det lokala näringslivet 600 

Bidrag från - annat (specificera) 0 

Övriga intäkter 0 

Summa intäkter 81.097 

Ti l lgångar 

Kassa 

Belopp kr 

Kassa 4 

Postgiro 2.917 

Bank 36 

Fodringar 800 

Fastighet 174.306 

Inventarier 0 

Övriga tillgångar 0 

Summa tillgångar 198.063 

Kostnader (före å tgärd ) 
Belopp kr 

Kostnader för egen verksamhet 0 

Löner, arvoden, sociala avgifter 0 

Fastighetsadministration 0 

Elkostnader 45.321 

Uppvärmning 

Vatten/avlopp 7.068 

Löpande underhåll 13.870 

Akut underhåll 0 

Städning, renhållning, förbrukningsmateriel 8.462 

Försäkring 5.260 

Räntenetto 0 

Avskrivningar 0 

Avsättning till fonder 0 

Övriga kostnader 10.684 

Summa kostnader 90.665 

Sku lder 
Belopp kr 

Hypotekslån 0 

Banklån 0 

Kommunala lån 0 

Statliga lån 0 

Fonder 0 

Övriga skulder 9.568 

Eget kapital 2.100 

Summa skulder 11.668 
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Sökandens anhållan om bidrag, intyg om uppgifterna samt underskrift 

Bidrag lämnas med högst 50 procent av bidragsunderlaget vid köp, ombyggnad eller standardhöjande reparation. Vid ny-eller 
tillbyggnad lämnas bidrag med högst 50 procent av bidragsunderlaget för lokalytor upptill 1 000 kvadratmeter. Om ansökan avser 
bidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder lämnas bidrag för hela kostnaden upp till 200 000 kronor. 

244 400 
Totalkostnad för projektet kronor (se kostnadssammanställning). 

Med hänvisning till de uppgifter som lämnats häransökervi om bidrag med ^ 1.500 kronor.

Det intygas på heder och samvete att uppgifter om de faktiska förhållandena är riktiga, samt att lokalen kommer att hållas öppen och 
tillgänglig förföreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande 
verksamhet enligt 1§ förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. 

ORIKTIGA UPPGIFTER KAN MEDFÖRA ATT BIDRAGET ÅTERKALLAS 

Ort och datum Firmatecknare 

Namnförtydligande 
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(Bergsbrunna 
(Bygdegårdsförening 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink. m -02- 1 8 

Verksamhetsberättelse 2013 

Styrelsen för Bergsbrunna Bygdegårdsförening avger följande verksamhetsberättelse 
för år 2013 som var föreningens femte verksamhetsår. 

Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Revisorer 
Revisorssuppleant 
Uthyrningsansvarig 

Gertrud Nordell 
Thomas Söderberg 
Marianne Wigenius 
Lars Nordell 
Mats Thelenius 
Sören Jonasson 
Ulf Pettersson 
Jan Danielsson 
Åke Bruce och Christer Stangebye 
Jenni Svensson 
Thomas Söderberg 

Medlemmar 
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 68 betalande medlemmar. 
Arbetsgruppen för yttre och inre underhåll den sk torsdagsgruppen har under året haft fem 
medlemmar. 

Sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

Ekonomi 
Med egna hyresintäkter och bidrag från kommunen har föreningen under verksamhetsåret haft 
en god ekonomi. Resultatet framgår av den ekonomiska berättelsen. 
Uthyrning 
Bygdegården har nog under detta verksamhetsår slagit rekord i bokningar, stora salen har varit 
uthyrd nästan alla helger förutom under maj och juni då det var stängt för ombyggnad. Alla 
vardagskvällar och många lördagar och söndagar har stora salen varit uthyrd för olika 
aktiviteter som bordtennis, gammeldans, squaredans, linedans, pyssel mm. Många olika 
föreningar har då varit representerade som Danmarks IF, Friends in Line, Viking 
Squaredansers, SPF Linné, Bergsbrunna Egnahemsförening m f l . I slutet av april hyrde en 
teatergrupp Kamratgården en hel vecka för övning inför en premiär. 
Under helgerna har stora salen dessutom hyrts ut till många privata fester för firande av 
födelsedagar, bröllop, dop mm. 
Bygdegården sponsrade Sävja basket med gratis lokal för deras julfest för P/F04 och P/F06. 

Bilaga 2



Fastigheten 
Med ett kommunalt bidrag på 297,657:- kronor har Bygdegården äntligen fått ett modernt, 
fräscht och funktionellt kök. Under maj och juni rev torsdagsgruppen ut det gamla köket 
inklusive fem lager gammalt golv och en mindre mellanvägg. Avloppsstammen byttes ut och 
förberedelser för nytt vatten och avlopp till övervåningen installerades. Nytt golv lades in och 
väggar målades innan ett nytt och fint Tibro kök monterades. Nya kylar, frys, ugnar och spis 
med induktionshäll samt den efterlängtade diskmaskinen för storkök installerades. 
Torsdagsgruppen beräknas ha lagt ner ca 600 arbetstimmar på upprustningen av köket och 
städskrubben. 
Torsdaggruppen har dessutom genom att riva murstocken och ett litet förråd, förberett för en 
toalett på övervåningen. De har också genomfört årlig golvvård samt skött övrigt inre och yttre 
underhåll. 
Två st högtalare med inbyggd förstärkare och port för USB-minne och mikrofon har också 
installerats. 

Medlemsmöte 
I oktober bjöds alla medlemmar med vänner och bekanta in till ett medlemsmöte. Ett 40-tal 
personer kom och blev bjudna på kaffe med dopp och dansuppvisning av Friends in line. Det 
nya köket och en mindre fotoutställning från Kamratgårdens historia visades också. 
I samband med mötet överlämnade ordf. för Bergsbrunna Egnahemsförening över en gåva 
innehållande två st väggklockor. 

Externa kontakter 
En representant från Bergsbrunna Bygdegård sitter nu med i Bygdegårdsdistriktets styrelse. 
Bygdegårdsdistriktets sekreterare/kanslist besökte i början av året Kamratgården för ett möte 
och frågestund angående planerarna på ombyggnad av köket. 
Två representanter från Bergsbrunna bygdegård har under året deltagit i bygdegårdarnas 
distriktsstämma i Vendels bygdegård och sex representanter deltog i distriktets trevliga julfest i 
Blå Vingens bygdegård. 
En styrelsemedlem har deltagit i Bygdegårdsdistriktets försäkringsträff i Ålands bygdegård och 
två styrelsemedlemmar har deltagit i en temakväll om brand- och utrymningssäkerhet samt 
tillgänglighetsanpassning. 
Distriktsstyrelsen förlade sitt septembermöte i Bergsbrunna bygdegård vars ordförande 
presenterade styrelsen och berättade om Kamratgårdens historia och ombyggnaden av köket. 
Bergsbrunna Egnahemsförening har skänkt en vattenkokare till övervåningen och SPF Linné 
skänkte vid sin julfest 40 st grötskålar till bygdegården. 

Övrigt 
Ingen ersättning har utgått till styrelsens medlemmar. Styrelsen och torsdagsgruppen har dock 
bjudits på en intern invigning av köket med en grillad middag i "trädgården". 

Slutord 
Styrelsen vill tacka torsdagsgruppen för det helt fantastiska arbete och tid ni lagt ner under året 
samt Bygdegårdsdistriktet för det stora stöd och kunskap som ni fortfarande tillför styrelsen. 
Vi vill också tacka alla hyresgäster för ett positivt samarbete. 


	Ärendet



