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Verksamhetsberättelse för 2022 

 Bjuråkers Bygdegårdsförening  

 

Styrelsen för Bjuråkers Bygdegårdsförening avger härmed följande berättelse över 

föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2022 

Styrelsen under 2022 har bestått av:  

Staffan Nilsson (ordförande t.o.m. 22-11-24), Lena Andersson (ordförande fr.o.m. 22-11-24) 

Lena Zettersten (Sekreterare), Barbro Persson (kassör), Maria Norman, Carola Dellenhag, 

Johnny Jansson som ordinarie ledamöter, Susanne Östh (ledamot fr.o.m. 22-11-24) 

Föreningens revisorer har varit, Petra Gahm, Börje Karlsson och ersättare Marie Sandehult.  

Valberedningen har bestått av: Ingemar Hammar, Birgitta Persson, Gunnar Brun, Bengt 

Olsson och Eva Rönnow.  

Föreningen har representerats i Gävleborgs bygdegårdsdistrikt av Lena Zettersten 

Styrelsen har under 2022 haft 3 digitala, 12 fysiska styrelsemöten och tagit beslut per 

capsulam vid 2 tillfällen.  

Föreningen har haft drygt 164 aktiviteter och har haft 278 betalande medlemmar, var av 136 

deltog på sommarens loppis och 45 deltog under kläd- och julloppisen. 

Lokalerna har varit uthyrd vid 1 tillfälle till lantmäteriet och utlånat vid 4 tillfällen till bl.a. 

Bricka Lyseförening, Bricka-Våtmor vattenförening och Sördala Vägsamfällighet.  

 

Året som gick:  

Bygdegården började året med att ställa in den planerade dansen till Jannez pga. pandemin. 

Föreningen fick även ställa in det tilltänkta årsmötet och styrelsen valde sedan att hålla ett 

digitalt årsmöte den 22 februari 2022.  

I slutet av februari släpper man på restriktionerna och under påsklovet påbörjade några ur 

styrelsen arbetet med att rensa och städa i köket, ett arbete som fortsatte in i april. 

Under sportlovet bjöd vi in sportlovslediga barn till bygdegården så dom fick springa av sig, 

rita, spela spel och titta på film.   

Serveringen fick en rejäl uppfräschning under april och det köptes in två nya diskar, en att ha 

vid kassan och en för förvaring av kaffemuggar, glas mm. 

Under 2020 fick badrummet i lägenheten en vattenläcka som man nu har påbörjat en 

renovering av, vi passade även på att renovera toaletten uppe på logen (på scenen).  

I maj påbörjades arbetet inför årets stora händelse på bygdegården, sommarens loppis! 

Loppisgruppen bjöd i maj in till arbetsdagar och det kom ett flitigt gäng medlemmar som 

hjälpte till. Det var inte bara förberedelser inför loppisen som gjordes under arbetsdagarna, 
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man passade även på att fixa en hel del utomhus. Bl.a. så satte vi in ventilation i lägenheten, 

flaggstängerna fick nya knoppar och snören och det rensades och städades i källaren. 

Vi planerade för en plantbytardag i kombination med ett Café för Ukraina som vi tyvärr fick 

ställa in pga. att det var för få som anmält sig och ett svalt intresse.   

Den 4 juni slog vi upp dörrarna till årets loppis och sen tuffade sommaren på…  

Vi anställde en 17-årig tjej som sommarjobbade i köket under 6 veckor.  

SVT kom och gjorde ett reportage om loppis och återvinning. 

Under sommaren hade loppisen en del problem med bemanningen och det fick många att 

tänka till och komma med förslag på hur vi ska få medlemmar att hjälpa till.  

Den 2 juli hade loppisen besök av SMK Hälsing som lånade delar av vår parkering som depå 

när dom körde Hedströmsrallyt i Hedvigsfors. Tjejerna i köket sålde hamburgare för glatta 

livet samtidigt som serveringen var öppen och det var många som även ville köpa 

räksmörgåsar. 

Fyra dagar efter att loppisen stängde för säsongen så ordnades det för första gången en 

utomhusbio på bygdegården. Vi hade drygt 50 personer som kom och tittade på filmen 

”Comedy Queen”.  

 

Sista helgen i augusti bjöd vi in till en ungdomsträff för bygdens motorburna ungdomar. 

Några av föreningens ungdomar fick vara med att planera och vi ordnade med 7 olika 

tävlingar, bl.a. vem som hade fulaste fordonet, bästa putsen, högsta fordonet mm. 

Vi hade en tävling där även besökarna fick delta i, en däckbytartävling som avgjordes både 

individuellt och som lag.   

Vi hade turen att få många sponsorer som bl.a. Åkes Motor, Bengt Mattssons, U-Maskin, 

Anders Jonsson, Däckab i Delsbo m.fl.  

 

I september var det en medlemsträff där styrelsen bjöd på mat och det diskuterade hur 

sommarens loppis hade varit. Alla medlemmar som deltog på loppisen fick i augusti ett 

frågeformulär där de fick vara med och tycka. Träffen var mycket lyckad och uppskattades av 

medlemmarna.  

 

I oktober var det dags att ordna med en kombinerad kläd och julloppis. Vi hade en hel del 

besökare men den som gjorde störst avtryck var nog skådespelaren Ida Engvoll som gjorde 

ett besök. 

I slutet av november meddelade vår ordförande Staffan Nilsson att han väljer att avgå som 

ordförande pga. privata själ, vilket vi i styrelsen tycker är mycket tråkigt.  

Lena Andersson som varit vice ordförande under året tog över ordförandeskapet. Susanne 

Östh som suttit som suppleant klev nu upp och blev ordinarie ledamot.  

Det sista som gjordes på bygdegården under 2022 var att städa under scenen, vilket var 

välbehövligt. Nu finns det gott om plats för alla hyllsystem som vi använder på loppisen 

samtidigt som det finns plats för både bord och stolar.  
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Några av besluten som har tagits under året:  

 

22-03-13 Beslut om att fräscha till serveringen och köpa in underskåp och bänkskivor till 

                     diskarna i serveringen. 

                     Beslut om att låta SMK Hälsinge får låna vår parkering den 2 juli - 2023  

                     kl. 07:00- 17:00 mot att vi får ta hand om all försäljning av mat och fika.  

22-03-31  Beslut om att föreningen anlitar en målare som målar om i serveringen. 

22-04-10  Beslut om att föreningen öronmärker 20% av resultatet vid årets slut i en  

             underhållsfond.  

  Beslut om att renovera båda badrummen och åtgärda ventilationen 

  Beslut om en ny prislista vid uthyrning och att föreningen tar ut 10%  

  vid en kommersiell uthyrning.  

22-05-05  Beslut om att anställa en ungdom i köket på loppisen under 6 veckor. 

  Beslut om att byta ut de gamla vatten och avloppsledningarna som går 

  från lägenheten ner i källaren.  

22-05-10  Beslut om provision för dom som arbetar under loppisen och arvode till 

  dom som tar på sig en eller flera ansvarsveckor.  

22-11-10 Beslut om att anlita en snickare som isolerar taket i logen och även på logens  

toalett. 

Beslut om att genomföra en julgransplundring den 14 januari.     
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