Verksamhetsberättelse för Brunnagårdens Bygdegårdsförening.
År 2015
Styrelsen för Brunnagården får härmed avge följande verksamhetsberättelse.
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Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten.
Årsmötet hölls den 8 mars i Brunnagården med 25 st
närvarande, efteråt ett trivsamt samkväm med kaffe
och smörgås.

Herrbastu varje fredag under vårt och hösttermin.
Gymnastik med dambastu varje torsdag vår och höst i samarbete med Kulla 4H.
Yoga varje tisdag vår och höst i samarbete med Kulla Hem och Samhälle.
11 januari
Julgransplundring för bygdens familjer, med ringdans runt granen och
plundring av dess godsaker. Kaffe/saft och ett härligt buffébord serverades.
50 personer deltog.
28 februari
Musikpub med The Rhythm Baby Makers. 6 mannaorkester med ett härligt
sväng och även dansuppvisning. Paj, sallad, dryck serverades. 60 personer.
18 april
Distriksstämma i Hjälsta Bygdegård. Gun-Britt Karlsson och Ronnie Bengtsson.
6 juni
Nationaldagsfirande med flagghissning och frukostbuffé. Du gamla du fria
sjöngs unisont. 40 personer.
29 september
Föreningen deltog flitigt på årets Mickelsmässmarknad i Örsundsbro.
Förberedelser före, under och efter marknaden. Göran Wallin har deltagit på
ett flertal möten under året i samband med marknaden. Sammanlagt
redovisades 166 timmar och 270 km för transporter.
6 november
Musikpub med bröderna Brööl med ett roligt, galet, humoristisk bondkomik.
Fullsatt, massor med god mat, stämningen på topp.
29 november
Adventskaffe med stor kakbuffé. Sista lotteridragningen. 50 personer.
Övrigt
Honung har sålts där en del av försäljningen tillfaller bygdegården.
En broschyr över Brunnagårdens verksamhet och medlemsansökan har
arbetats fram och lagts ut i brevlådorna.
Ved till bastun har körts fram ett flertal gånger under året av vedkommittén.

Uthyrningar
193 st uthyrningar under året inklusive uthyrning av bord/stolar mm.
Föreningar som har hyrt under året: Friberghs golfklubb, Kulla Hem och
Samhälle, Kulla 4H klubb, CISV, Lagunda AIK, Enköpings Simklubb, SPF, LIONS,
Lagunda Församling, Fittja Vägsamfällighet, Gryta Vägsamfällighet, LRF. Företag
och privata uthyrningar mm.
Underhåll
Arbetskvällar 19 – 21 maj, med ett stort antal som deltog. Bl.a uträttades
följande: Ridån riktades upp och ersattes med nya krokar. Gröna stolarna
textiltvättades och skruvades åt. Utbyte av ruttna brädor på handikapprampen
och rampen oljades. Målning av 2 st ytterdörrar. Rensade bort ogräs på
stenplattorna och vid bastunedfarten. En trappa som stod bakom garaget
flyttades till Valsta. Ett träd har fällts på parkeringen.
Vid annat tillfälle under sommaren har taket lagats ovanför altan med Tibblins
lyft. Ett fönster i stora salen har lagats. Ett antal bord har lagats. Underhåll och
reparation har gjorts på reningsverket. Oljebrännaren har rengjorts.
Städ och rengöring av lokalerna har under året skötts av frivilliga krafter liksom
sandning och snöplogning.
Inköp
Diskmaskin Whirpool har köpts och installerats. 5st stora och 2 st mindre
fällbara bord har inhandlats . Skorstenshuva har mätts, beställts och tillverkats.
Den har kommit på plats.
Gåvor
12 st vita dukar har skänkts av Els-Britt Björklund. 3 st adventljusstakar har
skänkts av Eva Wallin. Minnesgåvor har kommit in och övriga penninggåvor.
Slutord
Av verksamhetsberättelsen att döma har det varit ett intensivt år med många
goda krafter och god verksamhet. Ekonomin är god och styrelsen ser med
tillförsikt framtiden an. Tack alla ideella krafter som finns i vår bygd.
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