
Årsberättelse för Vassunda Bygdegårdsförening 2017

Medlemmar 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick den 31 december 2017 till 95, inklusive deras familjer.

Mål för året 2017
Föreningen har tappat i antal aktiviteter och uthyrningar de senaste 10 åren.

Uppföljning tidigare år: Ekonomi. Kassaställning/antal medlemmar som betalat
År 2007: Kassaställning: 109.970 kr. År 2016 Kassaställning: 51.984,90 kr
År 2007: 135 medlemmar År 2016: 99 medlemmar

Uppföljning tidigare år: Uthyrningar och föreningens egna aktiviteter
År 2007 Uthyrningar privata arr.: 25 st År 2007 Två prylmarknader, Sommarkväll i samarr.
med kyrkan, pingisklubben, 40 ggr linedance, 70-års jubileum

År 2016 Uthyrningar privata arr: 20 st År 2016 Tomtefest, Prylmarknad

Mål aktiviteter 2017: minst 4 egna aktiviteter

Mål uthyrning 2017: minst 25 privata uthyrningar

Föreningsaktiviteter ordnade av styrelsen fr o m 2017-04-06 t o m 2018-03-15
Knattedisco genomfördes den 21 maj kl 14 – 16. Anne Loberg var huvudansvarig, Kjell Andersson, Ulf
Svensson, Charlotte Ullberg och Staffan Ljung hjälpte till.

Den traditionella loppmarknaden 1 maj ersattes med en kombinerad Bygde– och loppmarknaden 
den 27 augusti. Kläder, nybakat bröd, saft, sylt, färska grönsaker, honung, lammskinn, leksaker, 
hudvårdsprodukter, verktyg, böcker och annat smått och gott bytte ägare under trivsamma former. 
Föreningen sålde kaffe, korv mm.

Tisdagsträffar med hantverk: Charlotte Ullberg och Ulf Svensson har lett 10 träffar då vi provat på 
olika sorters hantverk. Exempel på aktiviteter: Våttova och Torrtova ull (2 träffar), Sy lapptäcken (2 
träffar), Plåtslöjd (2 träffar), Julpyssel, Akvarellmålning (2 träffar), Pärl- och plåtslöjd etc. Vid träffarna
har föreningen haft försäljning av kaffe och smörgås.

Knatte- och Halloweendisco genomfördes den 29 oktober. Anne Loberg stod för lekar och spellista. 
Ulf Svensson ansvarade för köket. Charlotte Ullberg fixade spökstämning och fiskdamm. Ett drygt 40-
tal barn med föräldrar kom och spökade under dagen.

Bygdegårdens 80-årsfirande blev inställt p g a för lågt antal anmälningar

Sittande styrelses år avslutades med den traditionella Tomtefesten på bygdegården den 6 januari. 
Det var 21 barn och 19 föräldrar som fikade, dansade och hade det trevligt. Karin Ebbersten spelade 
fiol, Karin Bergkvist ledde danslekarna. Charlotte Ullberg, Ulf Svensson, Staffan Ljung, Lennart 
Pettersson, Anne Loberg med make dukade och ställde iordning. Ingrid Johansson bidrog med 
nybakat vetebröd. Tomten kom på besök och hade med sig godispåsar till barnen som uppskattades. 
Rikligt med lotterivinster var införskaffade. Charlotte Ullberg sponsrade lotteriet med sex kilo 
lammkorv från gården Vassunda-Örby.

Uthyrningar
Under året har bygdegården hyrts ut vid ca 35 tillfällen till privata fester. Musikanläggningen har ofta 
varit uthyrd vid dessa tillfällen. 

Catharina Olveby, ansvarig uthyrning summerar: Ca 235 telefonsamtal, Möten 60 st, Skurat för gott 
intryck 16 ggr, Tvättat moppar och strukit handdukar 28 ggr, Åkt och mött hyresgäster p g a problem 



m m 12 ggr, Hämtning av nycklar och därmed möten 35 ggr, Kontakt med polisen i samband med 
stökiga ungdomsfester m m

Investeringar och renoveringar
Lilla salen är totalrenoverad. Väggarna är spacklade och målade. Arbetet utfördes av Anne Loberg, 
Ulf Svensson och Charlotte Ullberg under sommaren.

Ny spis är installerad i köket. Timer till kaffebryggare är installerad p g a brandrisk.

Taket i Lilla salen är helt nygjort efter läckage från lägenheten på ovanvåningen. Försäkringsskada. 
Arbetet utfördes av Helenius Bygg.

Snickeriarbeten som är utförda (februari 2018): Trappa entré renoverad. Yttre räcke till lägenhet 
bytt. Räcke till balkong bytt (lägenhet).

Lägenheten
Lägenheten har hyrts ut fr.o.m. 1 december och till 30 april 2018. Hyra 4.000 kr/månad plus en 
månads deposition på 4.000 kr. Hyresgästen kommer att förlänga fr o m maj 2018 året ut.

Styrelsemöten
Under året har 10 ordinarie styrelsemöten hållits under året. Novembermötet ställdes in då för få 
styrelseledamöter kunde komma. Datum för 2018 års styrelsemöten läggs kontinuerligt ut på 
föreningens webbplats. Alla medlemmar i bygdegårdsföreningen är välkomna att delta på mötena!

Alla är välkomna att hyra bygdegården – Vassundas gemensamma samlingsplats för 
föreningsverksamhet, fester, syjuntor och andra tillfällen när vi behöver ett mötesrum eller en fullt 
utrustad festlokal.

Charlotte Ullberg ordförande Staffan Ljung, sekreterare


