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BJURÅKERS BYGDEGÅRD 
 

Verksamhetsberättelse för Bjuråkers bygdegårdsförening år 2019 

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening avger härmed följande berättelse över 

föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2019: 

Styrelsen har under 2019 bestått av Hanna Nyberg (ordförande), Agneta Nilsson (kassör) och 

Lena Zettersten (sekreterare). Ordinarie ledamöter har varit Siv Ahlberg, Maria Norman, 

Anders Christiansson och Ulf Colliander. Suppleanter har varit Kristina Hammarström, Sigrid 

Olsson, Peter Brun och Pär Jonsson.  

 

Revisorer har under 2019 varit Petra Gahm, Börje Karlsson och Tony Larsson (ersättare).  

 

Allmänt:  

Föreningen har haft 220 enskilda medlemmar och 79 familjer. 

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten. 

Lokalen har varit uthyrd vid fyra tillfällen.  

Bingon: 

Bingo har anordnats vid ett tillfälle under 2019 för att kunna spela ut byggpotten på 29 000 kr. 

Speltillfället var riktigt välbesökt och aktiviteten omtyckt. Föreningens bingotillstånd löper ut 

vid årsskiftet 2020 och önskar föreningen fortsätta att arrangera bingo måste nytt tillstånd 

sökas hos lotteriinspektionen, vilket är både komplicerat och dyrt. 

 

Loppisen:  

Sommarloppisen hölls under perioden 2019-05-25 till 2019-08-10. Föreningen hade i år en 

heltidsanställd medarbetare, vilket helt kunde finansieras genom Arbetsförmedlingens stöd för 

nystartsjobb samt ökning av föreningens provisionsandel av loppisförsäljningen. Loppisen var 

som vanligt välbesökt och en samlingspunkt för såväl bygdens innevånare som för turister. 

209 personer lämnade varor till försäljning.  Drygt 70 medlemmar arbetade under 

loppissäsongen med att bemanna både loppisförsäljningen och serveringen. 

Arbetsbelastningen kunde periodvis vara mycket hög.  

 

Klädloppis hölls en vecka under våren (2019-03-18 till 2019-03-24) och två veckor under 

hösten (2019-10-21 till 2019-11-03). 53 medlemmar deltog genom att hyra bord under 

höstperioden. Välbesökt och populärt.  

 

Dansen: 

Föreningen ordnade fyra danser under våren och en under hösten. Genom åren har det visat 

sig svårt att få danserna att bli ekonomiskt lönsamma. Det är även svårt att locka en lokal 

publik. Styrelsen har haft ingående diskussioner om behovet av ett delvis förändrat koncept 

med fokus framförallt på att kunna locka den lokala publiken. 

 

Övriga evenemang: 

Föreningen försöker att utveckla aktiviteterna på Bygdegården mot större bredd. I februari 

arrangerades en barnteaterföreställning med ”Pettson och Findus” för nära 100 förskolebarn 

från bygden. Föreställningen var ett samarrangemang med Region Gävleborg och Riksteatern. 

Vår förhoppning är att fortsätta denna typ av evenemang. 

Under året har Trollkarlen Gabriel, Historier från Hälsingland och Janne Krantz besökt 

Bygdegården. 
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I mars 2019 ordnades skotercafé med servering av soppa och hembakat bröd. Många kom 

förbi bygdegården under skoterturen och arrangemanget gav mersmak!   

Hösten bjöd på surströmmingsskiva med musik. God uppslutning och god stämning.  

 

Rättslig tvist: 

Löfstrands Rör AB har haft en skuld till Bygdegårdsföreningen på 43 000 kr, men inte betalat 

trots flera påminnelser. Föreningen blev därför tvungen att driva kravet hela vägen till 

Tingsrätten där föreningen vann målet. Löfstrands Rör AB dömdes att betala skulden med 

ränta samt ersätta föreningen för rättegångskostnader inklusive advokatarvode. Föreningen 

kunde därefter framgångsrikt driva in fordran på Löfstrands Rör AB via 

utmätningsförfarande hos Kronofogden. 

 

Fastigheten: 

Sedvanligt löpande underhåll har utförts på fastigheten och elsystemet har delvis bytts ut. 

Under våren kommer avloppssystemet ses över och bytas/renoveras vid behov 

 

Lägenheten: Lägenheten har varit uthyrd under hela året.  

 

Påbörjat inte slutfört: Översyn och kontroll av bärigheten i tak och takstolar skall 

genomföras när det är snöfritt. 

 

Ekonomin: 

Föreningens ekonomi är stabil och årets resultat blev en vinst på hela 242 000 kr, vilket kan 

tillskrivas framför allt fantastiska resultat från loppisen. De olika resultatenheterna presterade 

enligt följande: 

 

Resultatenhet Resultat 2019 

Gemensamma -423 673 

Loppis 697 477 

Bingo     4 098 

Dans - 26 154 

Övriga evenemang - 9 900 

Årets resultat 241 848 

 

Loppisen har gjort ett fenomenalt resultat under 2019 och är den aktivitet som finansierar 

resten av bygdegårdens verksamhet d.v.s. fastighets och driftskostnader i första hand, men 

möjliggör även att vi kan satsa på andra aktiviteter trots sämre lönsamhet för dessa. 

Loppisens kanonresultat är främst en effekt av att serveringen drivits så framgångsrikt. Vid 

säsongens slut var alla lager tomma och man har på ett förtjänstfullt sätt beräknat rätt 

försäljningspris utan att påverka efterfrågan menligt.   

 

 

Bjuråker 2020-02-28 

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening 

 

  

 

 
 


