
Årsberättelse för Vassunda Bygdegårdsförening 2015

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen uppgick den 31 december 2015 till 100, inklusive deras familjer.
Föreningsaktiviteter
År 2015 har lagts till historien och det är dags att sammanfatta året i Vassunda bygdegårdsförening. 
Året inleddes med den traditionella tomtefesten på bygdegården den 6 januari.  Ca 45 glada barn och
lika många och lika glada föräldrar fikade, dansade och hjälptes åt att kasta ut granen. Karin 
Ebbersten spelade upp på fiol och Petra Bergkvist ledde de gamla danslekarna. Vi blev alla glatt 
överraskade av att tomten inte hade gått till vila ännu, utan kom på visit till julgransplundringen. 
Tomtens godispåsar var ett uppskattat inslag hos barnen, liksom alla lotterivinster på lotteriet.  
Den traditionella loppmarknaden på bygdegården den 1 maj flyttades tillbaka till det klassiska 
datumet efter erfarenheter från förra årets senareläggning. Kläder, blomskott, kopparkrukor, 
leksaker och annat smått och gott bytte ägare under trivsamma former.

Tre år efter den föregående slyröjningen var det dags igen. I september tog styrelsen på sig 
arbetsoverallerna och gav alltför frodiga buskage och högvuxna aspar i slänten mot 263-an en rejäl 
omgång. Nu är utsikten åter fri mot fältet utanför Vassunda kyrka,

Investeringar
Under året har 6 bord som varit med om många fester här på bygdegården ersatts av lika många nya 
bord. Innertaket i uthyrningslägenhetens vardagsrum har också bytts ut

Uthyrningar
Under året har bygdegården hyrts ut vid 28 tillfällen.

Hyreslägenheten
Bygdegårdens övervåning utgör en hyreslägenhet som har varit uthyrd till en privatperson under 
flera år. Efter flera förhandlingar i hyresnämnden mellan bygdegårdsföreningens styrelse och 
hyresgästen avflyttade hyresgästen i november. I förhandlingarna i hyresnämnden har en advokat 
arvoderats i uppdraget att föra fram bygdegårdsföreningens synpunkter. Efter hyresgästens 
avflyttning har styrelsen startat upp en renovering av lägenheten,

Styrelsemöten
Under året har 10 ordinarie styrelsemöten hållits. Datum för 2016- års styrelsemöten läggs ut 
kontinuerligt på föreningens webbplats. Alla medlemmar i bygdegårdsföreningen är alltid välkomna 
att delta på mötena! 

Välkomna att hyra bygdegården- Vassundas gemensamma vardagsrum- -för föreningsverksamhet, 
fester, syjuntor och andra tillfällen när vi behöver ett mötesrum eller en fullt utrustad festlokal.

Vid datorn: Petra Bergkvist, sekreterare
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