Över-Enhörna Bygdegårdsförening

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten under 2019.

Byggnaden
Under året har vi i ett nytt projekt tillsammans med Jordbruksverket/Länsstyrelsen fortsatt
restaureringen av Bygdegården. Yttertaket har fått ny underlagspapp och läkt och delar av teglet är
utbytt, vi har målat om alla ytterväggar och innertaket i stora salen är restaurerat, projektet fortsätter
in i 2020 med målning av alla paneler och bänkar samt slipning och fernissning av golven.
Vi har återigen sökt bidrag från Boverket för nytt avlopp denna gång med godkänd medfinansiering
från Södertälje kommun.

Aktiviteter
Föreningen har fortsatt med föreläsningar.
Vi har även fortsatt med öppet hus varannan torsdag, 9 ggr under året.
De återkommande aktiviteterna Gymnastik och Yoga (under vårterminen 2019) har varit mycket
populära.
Vi har startat en Filmklubb som innebär att vi kan visa nyare filmer mot att medlemmarna i klubben
betalar en separat medlemsavgift. Filmklubben visade under året 6 filmer för vuxna och 6 filmer för
barn.
Julmarknaden som genomfördes i samarbete med Hembygdsföreningen och Församlingen var mycket
lyckad och gav ett bra överskott, ca 20 tkr, för framtida behov. Vi hyrde ut 18 bord förutom de som vi
själva hade för tombola mm. Inför Julmarknaden hade vi en pysselkväll där bla ett flertal kransar
gjordes som sedan såldes på marknaden.
Kulturveckan med inriktning på lokala hantverk hade i år en specialutställning med foton från tidigare
aktiviteter i Bygdegården, veckan avslutades med barnteater.
Exempel på aktiviteter:
Bokbytardag och plantbytardag
Arbetsdag då många kom och hjälpte till med att röja och göra fint utanför
Loppis med uthyrda bord
Föreläsning om Bin och biodling
Fågelvandring
Kvinnodagen med filmvisning
Målardagar

Uthyrning
Uthyrningen av huset till olika föreningar och privatpersoner har varit vid 22 betalda tillfällen. Även
detta år har uthyrningen begränsats pga restaureringen som har inneburit att lokalen varit stängd för
uthyrning under långa perioder. I övrigt har huset använts kontinuerligt för föreningens aktiviteter

Över-Enhörna Bygdegårdsförening
Systemet för att boka hyra av lokalerna på vår hemsida har fungerat under året och underlättar för
både föreningen och hyresgäster.

Framgångar och utmaningar
En framgångsfaktor har varit att föreningen har lyckats få så stora bidrag att lokalen nu är både hel
och mycket attraktiv. Jämfört med tidigare då köket inte hade diskmaskin och då färgen flagade både
ut- och invändigt och väggar och tak var både mörka av åratals rökning inomhus och av en takläcka så
är lokalen nu estetisk tilltalande och har återgått till sitt ursprungliga utseende. Dessutom har
yttertrappan lagats så att man inte behöver ramla omkull innan man kommit in och stolarna
reparerats så att strumporna inte längre går sönder när man sitter på dem och så att de dessutom
håller för att sitta på.
En utmaning framöver är att få bidrag för att installera nytt värmesystem då det gamla är mycket
dyrbart för föreningen. En annan är att få bidrag för restaurering av skorstenar, toaletter och källaren.
Föreningen har en hyresgäst och den lägenheten behöver också uppdateras och för detta kan inte
bidrag sökas.
Inför framtiden kan och behöver nu föreningen förbättra sin marknadsföring så att föreningen kan
förbättra sin ekonomi genom tätare uthyrning.

