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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Styrelsen för Bergby Skolas bygdegårdsförening har haft 8 protokollförda sammanträden under 

året. Bygdegården har haft 124 st uthyrningstillfällen och 423 st tillfällen med egen verksamhet. 

Vi har 180 betalande medlemmar vilka består av 50 familjer, 22 pensionärspar, 2 par med 1 

pensionär och 1 ordinarie, 5 ensamstående och 23 ensamma pensionärer. Dessutom 4 heders-

medlemmar.   

 

Vi har fortsatt det ständiga ompysslandet av fastigheten. Bastuaggregatet har kompletterats med 

flera stenar. Ny dator har köpts. Nytt avtal har träffats för föreningens hemsida. Vi har fått 2 nya 

brandsläckare från Bygdegårdarnas Riksförbund. Värmepumpen till bastudelen har bytts till en 

ny av samma typ. 

 

Telia har hoppat av avtalet om bredband. 

 

Loppisen var välbesökt under hela sommaren och vi vill särskilt tacka Barbro och medhjälpare 

som jobbat hårt med att hålla ordning och reda. Resultatet är det bästa någonsin. I vår startar 

den igen så om någon vill skänka saker - hör av er till Barbro! 

 

Kurs- och uthyrningsverksamheten har gått bra under 2019 och inga större förändringar 

planeras till i år. Bridgen, dansen, stickcafé, sy-Lan och släktforskningen fortsätter som vanligt. 

Vi har haft uthyrt till fester och möten och ser fram emot fler trevliga hyresgäster i år. Bastun 

har hållits öppen på fredagar.  

 

Planerna för huset i år är att arbetet med renoveringen av gamla datasalen på övervåningen 

fortsätter. Ena loppisboden behöver nytt tak. Frivilliga får gärna hjälpa till. 

 

Kanske några nya spännande cafékvällar.  Idéer mottas tacksamt. 

 

Vi annonserar vår verksamhet på hemsidan www.bergbyskola.se och genom nyhetsbrevs-

utskick (glöm inte att anmäla din e-postadress) och så sätter vi upp anslag på anslagstavlorna 

runt kring bygdegården. Vi har också börjat annonsera i Profileraren. Är du intresserad av att 

hyra i bygdegården kan du se bokningsläget på hemsidan www.bergbyskola.se och så kan du 

skicka epost till info@bergbyskola.se eller så ringer du Laila Korpi på 070-607 66 94 eller Osa 

Albinson på 070-338 49 37. 
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