Verksamhetsberättelse för Brunnagårdens Bygdegårdsförening år 2016.
Styrelsen för Brunnagården får härmed avge följande verksamhetsberättelse:
Styrelsen:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Suppleanter:
Kassör:

Gun-Britt Karlsson
Eva Wallin
Charlotte Ståhlbrandt
Lars-Erik Tibblin, Bengt-Olof Wallin, Margareta Eriksson,
Christoph Michold.

Göran Wallin
Bernt Nordin, Lia Starälv, Ronnie Bengtsson

Revisorer:

Kerstin Wallin, Erik Jerpdal. Kerstin Tibblin suppleant.

Valberedning:

Dick Gustavsson, Anders Wallin, Catarina Wallin, Inger Birgersson.

Inre verksamhet:

Eva Wallin, Margareta Eriksson, Kerstin Wallin.

Vedkommitté:

Lars-Erik Tibblin, Göran Wallin, Pekka Westin.

Bokningsansvarig:

Kurt Larsson

Hemsidan:

Ronnie Bengtsson

Medlemsrgister:

Christoph Michold

Verksamhet:

Årsmötet hölls den 28 februari i Brunnagården med 30 st
närvarande, efteråt ett trivsamt samkväm med kaffe o smörgås.
Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda möten.
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.
Julgransplundring för bygdens familjer, med ringdans runt granen
och plundring av dess godsaker. Kaffe/saft med ett härligt buffébord serverades. Till slut ”spring i benen” Lia Starälv lekledare.
Kultur i Förening, Enköpings kommun. Gun-Britt Karlsson.
Rådgivningskväll Bygdegårdsdistriktet, Ålands Bygdegård.
Lars-Erik Tibblin, Olle Wallin.

17 januari:

25 januari:
10 mars:

9 april:

Distriksstämma i Östuna Bygdegård. Eva Wallin, Gun-Britt Karlsson.

5 maj:

Gökotta vid Hjälstaviken. Guide: Pekka Westin

6 juni:

Nationaldagsfirande i Brunnagården med flagghissning och frukostbuffé.

2 oktober:

Föreningen deltog flitigt på årets Mickelsmässmarknad Örsundsbro.
Förberedelser före, under och efter marknaden. Göran Wallin har deltagit på
informationsmöten under året.Sammanlagt redovisades 151 arbetstimmar och
210 km för bil och kärra. Gav en utdelning på ca 20.730 kr.

11 november: Musikpub med god och mycket mat ordnades av ett team från bygden.
Underhållning av trubadur Pecke Polis och dansorkestern Sound med Roger o
Arne Boman. Full fart på dansgolvet.
27 november: Adventskaffe med lotteridragning. Kaffebuffé stod uppdukad i lilla salen och
gemytlig stämning spreds sig i lokalen.

Uthyrningar: 190 st uthyrningar under året inklusive uthyrning av bord/stolar.
Föreningar som hyrt under året: Kulla Hem och Samhälle, Friberghs golfklubb,
Kulla 4H, SPF, Lions, Lions ladies, Lagunda Församling, Fittja vägsamfällighet,
LRF, Vuxenskolan. Företag o privata uthyrningar.
Inköp:

Varmvattenberedare 300 l har installerats i källaren, samt ny pump.
12 st grönklädda stolar. Spis och kaffebryggare till gillestugan. Högtalare.
Drickakyl. Div. trädgårdsredskap samt övriga förbrukningsartiklar. Ny köksbelysning till lägenheten.

Underhåll: På arbetsveckan utfördes följande: Västra gaveln lagas och målas,(nedre delen)
Lägenhetens lilla fönster tas ur och renoveras. Grovstädning i källare och förråd
vid garage. Allmän översyn av stolar och bord. Handikapprampen oljas och
ruttna brädor byts ut. Utemiljön rensas från skräp och ogräs.
Städ och rengöring har under hela året skötts av frivilliga krafter från bygden.
Ved till bastun har körts fram ett flertal gånger av vedkommit´ten.
Snöplogning och sandning har också skötts av folk från bygden.
Brandinspektion har utförts av Enköpings brandförsvar.
Gåvor:
Övrigt:

Ingegerd Wallins minnesfond inbringade 9.850 kr. Tack ! För pengarna har inköpts spis och kaffebryggare till gillestugan.
Honung från bygden har sålts där en del av försäljningen tillfaller bygdegården.
Kyrkan hade sin sommarkväll i Brunnagården med Anne Daftler som utställare.

Slutord:

Ett intensivt år har just avslutats. Imponerande med alla ideella krafter som ser
till att bygdegården är i gott skick och all verksamhet där människor kan träffas
och ha trevligt.

Styrelsen för Brunnagården

