VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för Bergby Skolas bygdegårdsförening har haft 4 protokollförda sammanträden under
året. Bygdegården har haft 50 st uthyrningstillfällen och 298 st tillfällen med egen verksamhet.
Vi har 195 betalande medlemmar vilka består av 54 familjer, 21 pensionärspar, 2 par med 1
pensionär och 1 ordinarie, 8 ensamstående och 29 enskilda pensionärer. Dessutom 2 hedersmedlemmar.
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 minskade naturligtvis pga pandemin under 2021. Bridgen
och dansen ställde in vårens aktiviteter men stickcafé, sy-Lan och släktforskningen kunde
fortsätta som vanligt. Vi har haft uthyrt till möten och ser fram emot fler trevliga hyresgäster i år.
Bastun var stängd under våren och sommaren men startade igen i oktober. Vi har startat ett
samarbete för våra egna studiecirklar med ABF Norrtälje.
Loppisbodens tak lades inte om som var planerat. I stället gjordes, i överenskommelse med
Barbro, nytt golv med singelfyllning och uppregling med impregnerat virke och impregnerad
trall. Ny trappa och belysning har ochså utförts. Skärmtak har gjorts på bodens baksida för
utsorterat från loppisen.
Hjärtstartare har anskaffats med bidrag från Sparbanken. Nya brandvarnare är uppsatta.
Bredbandet via kopparnätet har ersatts med mobil lösning i avvaktan på att fiber blir klart.
Sand har fyllts på i sandlådan. Städdag hölls under hösten.
Planerna för huset i år är att arbetet med renoveringen av gamla datasalen på övervåningen
fortsätter. Vi behöver också måla om farstukvisten och lite annan utvändig träpanel. Frivilliga får
gärna hjälpa till.
Vi annonserar vår verksamhet på hemsidan www.bergbyskola.se och så sätter vi upp anslag på
anslagstavlorna runt kring bygdegården.
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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