Årsberättelse Vassunda Bygdegårdsförening 2014
Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen uppgick den 31 december till 102 medlemmar inklusive deras
familj.
102 st.
Föreningsaktiviteter
År 2014 har lagts till historien och det är dags att sammanfatta året i Vassunda
bygdegårdsförening. Året inleddes med den traditionella tomtefesten den 6 januari. Ca 45
glada barn och lika många och lika glada föräldrar fikade, dansade och hjälptes åt att kasta
ut granen. Allt detta till ackompanjemang av Karin Ebbersten på fiol, Bengt Pettersson på
dragspel och Karin Svanäng som ledde danslekarna. Även i år kom jultomten på
avskedsbesök och delade ut godispåsar till barnen.
Den traditionella loppmarknaden på bygdegården den 1 maj flyttades försöksvis till den 11
maj. Nja, det kom i alla fall inte fler säljare och köpare med denna nya tid, men kläder,
blomskott, kopparkrukor, leksaker och annat smått och gott bytte ägare under trivsamma
former.
Den 1 oktober samlades styrelsen och ett antal medlemmar i föreningen till ett möte för att
odla idéer om framtida verksamheter på bygdegården, utöver uthyrningar till föreningar,
fester mm. På ett ytterligare möte en månad senare beslöt vi att genomföra några av dessa
aktiviteter under våren 2015. Aktiviteterna presenteras i programbladet som kan laddas ner
på www.vassundabygdegard.se.
Investeringar
För att underlätta uthyrningen av lokalen har ett skåp med kod till luckan monterats in i
väggen på bygdegården, bredvid ytterdörren och ovanför brevlådan. Nycken att låsa upp
ytterdörren med läggs i nyckelskåpet inför uthyrning. Den som hyr lokalen får information om
den aktuella koden just för detta tillfälle. Nycken återlämnas sedan i brevlådan.
Ett nytt frysskåp har också köpts in till lokalen under året.
Uthyrningar
Under året har bygdegården hyrts ut vid 29 tillfällen.
Hyreslägenheten
Bygdegårdens övervåning utgör en hyreslägenhet som har varit uthyrd till en privatperson
under flera år. Olika uppfattningar mellan föreningen och hyresgästen om de villkor som ska
gälla för hyresgästen har lett till förhandlingar i hyresnämnden i Västerås vid Uppsala

Tingsrätt den 16 juni. Ett förlikningsförslag accepterades av både hyresgästen och av
Vassunda Bygdegårdsförening. Föreningen har också begärt stöd från advokat i ärendet,
och betalat arvode för detta stöd.
Styrelsemöten
Under året har sju ordinarie styrelsemöten hållits. Datum för 2015- års styrelsemöten kan ni
finna på föreningens webbplats. Alla medlemmar är alltid välkomna att delta på mötena!
Välkomna att hyra bygdegården- Vassundas gemensamma vardagsrum- -för
föreningsverksamhet, fester, syjuntor och andra tillfällen när det finns behov av ett mötesrum
eller en fullt utrustad festlokal!

Vid datorn;
Petra Bergkvist, sekreterare

