BERGSHAMRA BYGDEGÅRDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2008.
Styrelsen har under året haft 12 sammanträden. Årsmötet hölls 24 februari 2008.
Medlemmar i styrelsen har varit:
Åke Jansson
Kai Larsson
Kristina Edberg
Inger Lundh Jansson
Sune Eriksson
Åke Röding

ordförande
sekreterare
kassör
programråd
fastighetstillsyn
fastighetstillsyn

Suppleanter: Jim Brodén, Ulla Lampert och Gunvor Larsson.
Valberedningskommitté: Bibbi Lännevall, sammankallande, Runar Lännevall
och Maud Eriksson.
Antalet medlemmar år 2008 var 253. Medlemsavgiften har varit 50 kr/person.
Att närvara vid bygdegårdsdistriktets årsmöte i Rönneberga bygdegård den 20
april 2008 utsåg styrelsen Sune Eriksson. Åke Jansson deltog i mötet i egenskap av
ledamot i distriktsstyrelsen.
Uthyrning av bygdegårdens lokaler under 2008 till privata fester har skett 14 ggr,
privata aktiviteter 2 ggr och till föreningsmöten 17 ggr.
Bergshamra Frisörsalong hyr from 2008-10-01 fd. postens lokal i källaren
Hantverkar'n Lotta Eriksson hyr from 2008-10-01 gamla frisörsalongen.
Kroppsterapeut Peter Holmström hyr ett rum på övre våningen för sin verksamhet.
Ray`s Catering hyrde lokal i bygdegården i våras för att anordna middagsbjudning
till i första hand föreningsmedlemmar till ett humant pris.
Dagbarnvårdarna hade som vanligt sitt luciafirande i bygdegården.
Vävstugan har som tidigare haft sin verksamhet på övre våningen.
Gunvor Larsson finns på plats varje torsdag mellan kl 18.00 och 20.30.
SOS-kören har träffats varje tisdag mellan kl 19.00 och 21.30 för repetition med
undantag för sommar- och juluppehåll.
Körledare är Jeanette Lind och ordförande i föreningen Anders Wedin.
Bergshamra Bridge har träffats varje söndag från kl 17.00 under våren och hösten.
Ledare är Kurt Wahlgren.

Rurik Pensionärsbridge har träffats varje tisdag mellan kl 10.00 och 15.00 under
våren och hösten.
Ledare är Ove Andersson.
Bygdegårdens Målargrupp har träffats på måndagarna under våren och hösten, 20
ggr sammanlagt.
Ledare är Barbro Erkhammar.
Pensionärsföreningen har samlats varannan torsdag under våren och hösten för att
spela bingo, lyssna på föredrag, dansa mm.
Arrangör och ledare är Gunvor Larsson.
Egen verksamhet.
PUB-kvällar har anordnats 2 ggr under året men sammanlagt blev det ekonomiska
resultatet en mycket liten vinst.
Hemsida. Tack vare Tommy Richardssons arbete kan man numera hitta vår
förenings hemsida på www.bbgf.se och med länk från www.bygdegardarna.se.
Vi har varit i kontakt med Norrtälje Kommun för att få förlängt nyttjanderättsavtal då
vi själva bekostar ny värmeanläggning. Det ska tas upp i kommunstyrelsen för beslut
där.
Informationskväll om pågående verksamheter för nya medlemmar hade vi 3:e
september.
Värmepump. Gamla pannan hade gjort sitt, den och oljetanken kastades ut i slutet
av sommaren. En Luft-Vatten-Värmepump med elpanna installerades i mitten på
november. Vi hoppas på billigare uppvärmning framöver.
Dramaten-budkavle möttes i Norrtälje 8 december av Åke Jansson Kristina Edberg.
Julmarknad hölls 29 november med hantverksförsäljning, fiskdamm, servering och
dragning på lotteriet som vi sålde i förväg.
Styrelsen tackar till sist för visat förtroende och förhoppningsvis kommer många att
ses i Bergshamra Bygdegård under året.
Bergshamra den 15 februari 2009.
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