Verksamhetsberättelse för Brunnagårdens Bygdegårdsförening år 2017.
Styrelsen för Brunnagården får härmed avge följande verksamhetsberättelse:
Styrelsen:
Ordförande:

Gun-Britt Karlsson

Vice ordförande: Eva Wallin
Sekreterare:

Lotta Ståhlbrandt

Övriga ledamöter: Lasse Tibblin, Olle Wallin, Margareta Eriksson, Christoph Michold.
Suppleanter:

Bernt Nordin, Lia Starälv, Mikael Litström.

Kassör:

Göran Wallin

Revisorer:

Kerstin Wallin, Erik Jerpdal. Kerstin Tibblin suppleant.

Valberedning:

Anders Wallin, Catarina Wallin, Inger Birgersson.

Inre verksamhet: Eva Wallin, Margareta Eriksson, Kerstin Wallin, Kerstin Törnberg.
Vedkommitté:

Lasse Tibblin, Göran Wallin, Pekka Westin, Anders Wallin.

Lokalbokning:

Curt Larsson

Hemsidan:

Ronnie Bengtsson

Medlemsregister: Christoph Michold
Verksamhet:
Årsmötet hölls i Brunnagården 5 mars med 25 st närvarande. Efter mötet ett trevligt
samkväm med kaffe och smörgås.
Styrelsen har haft 8 st protokollförda möten samt flera arbetsmöten med
minnesanteckningar.

Herrbastu varje fredag under vår och hösttermin.

Gymnastik med dambastu varje torsdag vår och hösttermin i samarbete med Kulla 4H.

Yoga varje tisdag vår och höst i samarbete med Kulla Hem och Samhälle.

Bygdegården har varit uthyrd ca 190 gånger.

Brandinspektion gjordes den 12 januari.
8 januari:
Julgransplundring för bygdens barn med dans kring granen och plundring av dess godsaker.
Lia Starälv var lekledare. Saft/kaffe serverades med ett digert buffébord.
28 januari:
Hälsokväll med Lia Starälv. Berättade om de senaste rönen angående mat och hälsa. Bjöds
på vitaminshot.
11 maj:
Upplevelsenämnden Enköpings kommuns informationsmöte. Gun-Britt Karlsson deltog.
6 juni:
Nationaldagsfirande med flagghissning och sång. Efteråt stod frukostbuffén uppdukad inne i
lokalen. Lotteridragning för juni månad. 40 st deltog.
1 oktober:
Föreningen deltog även detta år på Mickelsmässmarknaden. Arbete före, under och efter
marknaden. Gav en utdelning på nära 25.000 kr. Tack till alla som välvilligt ställer upp och
deltar. Göran Wallin och Gun-Britt Karlsson har under året deltagit i möten med
Mickelsmässkommittén.
9 november:
Bygdegårdsdistriktet tillsammans med Enköpings kommun hade informationsmöte i Altuna
Bygdegård. Göran Wallin och Gun-Britt Karlsson deltog.
10 november:
Novemberfest med invigning av den nymålade lokalen. Trerättersmiddag inledde kvällen.
Under middagen berättade Sonja Björklund och Gun-Britt Karlsson historik från
Brunnagårdens 80-åriga historia. Ett stort tack framfördes också till alla som gjort det möjligt
att få lokalen så fint målad. Tommy och Lia Starälv sjöng och spelade. Trion Å med bl.a Erik
Wallin framförde även ett glatt uppträdande med sång och musik. Stort tack till kommittén
som ordnade det så fint.
3 december:
Adventskaffe med sista lotteridragningen. Kaffebuffén stod uppdukad i lilla salen och en
gemytlig julkänsla spred sig.
Målning:
Ett stort lyft för Brunnagården skedde under året då stora lokalen målades. Magnus Jansson
spacklade och målade under två veckor i augusti. Målningen på väggen fick en ram. Nya

vägglampor inköptes liksom nya gardiner syddes. Många deltog före och efter med
allehanda ting.
Underhåll:
På arbetsveckan utfördes följande: Västra gaveln lagas och målas (övre delen). Kjell Wallin,
Mats Björklund och Rolf Tibblins skylift, gick arbetet utan problem. Utemiljön rensas från
ogräs och skräp. Handikapp ramp olja och lagas. Storstädning inomhus.

Övrigt:
Städ, rengöring, snöplogning, sandning, ved till bastun har under året skötts av frivilliga
krafter från bygden. Brandsläckare – skyltar, brandfiltar har anskaffats och bytts ut.
Gåvor:
En donation har givits till Brunnagården som användes till målning av lokalen. Minnesgåvor
har skänkts till Brunnagårdens underhåll och prydnad. Stort tack!
Styrelsens tack till alla för ett fantastiskt år för Brunnagården.

