
 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2010 
 

Styrelsen för Bergby Skolas Bygdegårdsförening har haft 8 protokollförda sammanträden 

under året. 

 

Vinjuntaträffar har pågått. Vinjuntan har också arrangerat vår- och höstfest. 

 

Underhållsarbete har gjorts på byggnaden med bl.a. är byte av elradiatorer med central 

termostat på bottenvåningen helt genomfört. Värmevakter har monterats i källarplanet. 

Montering av rörelsedetektorer på belysning i vindfång och ute, samt dimmer på viss invändig 

belysning har utförts. Uppsnyggning av hallen med bl.a. byte av armaturer har gjorts. 

Upprustning av lägenheten och ommålning av fönster på övervåningen pågår fortfarande. 

Byte av brandsläckare och uppsättning av brandfiltar, nya gardiner i lilla salen, dörr till 

tankrummet, byte av handikappstöd har också utförts. 

Underhållsbehandling av plastmattor och parkett på bottenplanet utfördes också. 

Varmvattenberedaren gick sönder under sommaren och har bytts. 

Inköp av nytt kylskåp, snabbare diskmaskin, skåp till hattar, nya stolar och databord har 

gjorts. Vi har fått nya stolar till datasalen som gåva. 

Utvändigt har sandlådan förminskats och flyttats och infarten har åtgärdats. 

 

Försäljning av boken ” Minnenas Resa” har fortsatt och ger bra tillskott i kassan. Vi har 

fortfarande böcker kvar. 

 

Bröllop, dopkalas och andra privata fester har ägt rum. LRF-möten och möten med jägare-, 

fiske- och vägföreningar. Fritidsbälgarna har övat. Ungdomar har haft LAN och flera 

föreningar har som vanligt haft sina årsmöten hos oss. SPF Skutan har också börjat ha sina 

månadsmöten här. 

 

Bastun hålls öppen varje fredag. 

 

Släktforskning har pågått under vår och höst. 

Kurs i bildhantering och dans, Linedance 67 ggr, har genomförts. 

Pub-kväll har ordnats vid 5, och kafékväll vid 2 tillfällen. 

Under våren anordnades som vanligt blomauktion. 

 

Väddö Bridgeklubb har fortsatt med bridge på onsdagskvällar och haft kurs på dagen på 

måndagar. 

 

Vi har haft Loppis med självbetjäning i två av bodarna med mycket bra resultat. 

 

Städdag i maj. Den planerade städdagen i oktober blev inställd p.g.a. dåligt deltagande. 

Gudstjänst i augusti. 

Adventskaffe arrangerades första söndagen i advent i samarbete med kyrkan. 

 

Ansökan har skickats in för energieffektivisering av byggnaden med bl.a. fönsterbyte på 

bottenvåningen. 
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