
FÖRENINGEN HELGARÖ BYGDEGÅRD 

Verksamhetsberättelse för 2019 

2019 blev ett bra år i den uppfräschade bygdegården i Helgarö. Flera och flera deltar i 
allt fler aktiviteter. Intresset för att hyra bygdegården har ökat och föreningens 
ekonomi ser bra ut. 

Styrelsen har bestått av 
 Marie Olsson (ordf.) 
 Tina Bergström 
 Tony Burden (sekr.) 
 Ingela Ekervall (kassör) 
 Bernard Gradiska 
 Per Pettersson 
 Carin Wredlert 

Suppleant har varit, 
 Josefine Niburg Drottesjö 

Fastighetskommittén har bestått av: 
 Håkan Andersson 
 Jan-Erik Bergström 
Carin ”Cina” Wredlert har haft hand om föreningens hemsida på webben, samt 
föreningens grupp i Facebook, med stöd av Josefine, Marie, Tina och Tony. 

Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen haft sex protokollförda 
sammanträden. Den tidigare styrelsen sammanträdde en gång i januari. 

Sextiotvå (62) medlemmar har betalat årsavgiften för 2019, att jämföras med 60 år 
2018 och 47 år 2017. 

Föreningens sociala aktiviteter 
Valborg firades som vanligt även om själva brasan tändes några dagar in i maj. 
Styrelsen organiserade en träff vid badplatsen Kläpp en dag under sommaren samt en 
myskväll med mat, quiz och allsång vid Advent. Ytterligare en myskväll som hade 
planerats ställdes in på grund av för litet intresse. 

Regelbundna aktiviteter 

En grupp på 15 till 20 medlemmar träffas för gympa på söndagar och torsdagar. En 
något mindre grupp träffas även på tisdagar samt under sommar- och juluppehållen.  

En annan grupp medlemmar träffas och spelar bordtennis på onsdagar. 

Ekonomi 

Intäkter från tillfälliga uthyrningar har ökat från 18.000 kr under 2018 till 28.500 kr 
under 2019. Bidrag till verksamheten i bygdegården har erhållits från Strängnäs 
kommun och från SEVAB, som vanligt. 
Som en mindre delfinansiering av den stora renoveringen 2018 tog styrelsen ett lån på 
100.000 kr som ska betalas tillbaka under fem år. Under 2019 har den skulden 
amorterats ned från 91.700 kr till 71.700 kr. 

forts. 



FÖRENINGEN HELGARÖ BYGDEGÅRD 

Verksamhetsberättelse för 2019, Ekonomi, forts 
Det blev ett positivt resultat för året med 30.000 kr. Vid slutet av 2019 beslutade 
styrelsen med stöd av fastighetskommittén att köpa och låta installera en värmepump i 
fastigheten och när den fakturan har betalats under början av 2020 kan resultatet för 
2019 ändå sägas ha slutat på plus. Värmepumpen kan antas sänka framtida kostnader 
för uppvärmning till hälften eller mindre. 

Fastigheten 
Bytet från direktverkande el till en värmepump medför att uppvärmning av bygde-
gården kommer att inverka mindre på miljö och klimat i framtiden.  

Undertecknat 

Tony Burden Marie Olsson 
Sekreterare Ordförande 

Ingela Ekervall Tina Bergström 
Kassör Ordinarie ledamot 

Bernard Gradiska Per Pettersson 
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot 

Carin Wredlert  
Ordinarie ledamot  


