
Arsberattelse for Vasterbackens 
Bygdegardsforening verksamhetsaret 2020 

Verksamhet 

Allmant 
Vasterbackens Bygdegardsforening (org nr 802414-9083) har framst bydelama Flasta, 
Norrange och Fomeby som upptagningsomrade. Foreningen har Bygdegarden som bas och 
skoter dessutom ett antal anlaggningar inom detta omrade sasom badanlaggningama vid 
Skeppstan och Lars-Lars tjamen, stugan vid Ojungen, isbana i Norrange samt skidspar i 
Flasta/Norrange. Hamnen vid Skeppstan drivs av en hamnkommitte som ar en sjalvstandig 
sektion inom Bygdegardsforeningen. Ekonomin under aret har kraftigt paverkats av den 
ombyggnad av koket som gjorts samt av uteblivna intakter fran evenemang till foljd av 
Coronarestriktionema. Medlemsbasen utgors av ca 179 familjer och enskilda som motsvarar 
ca. 300 personer, darav ca 70 bam. Sedan forra arsmotet har styrelsen haft 9 protokoUforda 
sammantraden. 

Styrelse, revisorer och valberedning 

Under verksamhetsaret 2020 har foreningens ledning bestatt av: 
Styrelse: 
Ordforande for 1 dr 
Styrelseledamot for 1 dr och Vice ordforande for 1 dr 
Styrelseledamot och Kassor for 2 dr 
Styrelseledamot och Sekreterare for 2 dr 
Styrelseledamot for 1 dr 
Styrelseledamot for 1 dr 
Styrelseledamot for 1 dr 

Ovriga befattningar har varit: 
Revisorer pa 1-drs mandat 

John-Erik Eriksson 
Maria Fagerberg 
Sven-Olov Olsson 
Katarina (Kicka) Jakobsson 
Anna-Karin Nilsson 
Aron Andersson 
Eva Arlestedt 

Lars Olsson 
Britt-Marie Eriksson 

Revisorssuppleanter pd 1-drs mandat Ulrika Bergman 
Ingela Hedblom 

Valberedning Par Eriksson (sammankallande) for 2 ar 
Maria Fagerberg for 1 ar 
Henrik Osterdahl for 3 ar 

Ombudtill 
Arbrd Undersvik Vindkraftfond, John-Erik Eriksson och Aron Andersson, for 1 ar 
For de olika aktiviteter och anlaggningar som foreningen ansvarar for har utanfor styrelsen ett 
antal ansvariga personer varit utsedda och de har skott sina ataganden pa ett fortjanstfuUt satt 
som vasentligt underlattar styrelsens arbete. 
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Aktiviteter i Bygdegarden 2020 

Byggnaden 
Under 2020 har koket modemiserats och byggts ut till en kostnad av knappt 340 000 :- varav 
vi erhallit 145 000 :- i bidrag fran kommunen, lansstyrelsen och lokala fonder. En ombyggnad 
av kallarentren planerades men avbrots i awaktan pa en stabilare ekonomi. 
Julmarknaden 2020 stalldes in till foljd av Coronarestriktionema 
Hostlotteriet 
Hostlotteriet 2020 saldes med fina vinster i form av presentkort fran lokala butiker. 
Lotteridragningen gjordes pa Bygdegarden den 22 november och vara lottsaljare overlamnade 
senare presentkorten till vinnama. Vinstlistan offentliggjordes via pa hemsidor och Facebook. 
Musikcafeer 
1 Musikcafeer var planerade for 2020. Vi kunde genomfdra 3 av dem men resterande stalldes 
in till foljd av Coronarestriktionema. Stodbidrag for uteblivna intakter har erhallits fran 
Statens Kulturrad och fran Bygdegardamas Riksforbund. 
inventarieforteckning 
Vi fortsatter att dokumentera alia inventarier som finns i vara byggnader med bilder och 
uppgift om antal. Dokumentationen ar framst avsedd att vara ett forsakringstekniskt underlag. 
Brandskydd och sakerhet 
Den primara utrymningsvagen fran den stora lokalen i undervaningen har gjorts mer 
lattillganglig genom upprojning och gmsfyllning. 
Uthyrning av lokalen 
Anvandningen for foreningens egna aktiviteter och den extema uthymingen har minskat 
dramatiskt. Orsaken ar naturligtvis de begransningar som Coronaepidemin gav med installda 
evenemang. Vi har haft 20 uthymingar till betalande hyresgaster (36 st under 2019) och 
dessutom 16 tillfallen da var forening nyttjat lokalen. Sammanlagt har alltsa lokalen varit 
upplyst vid 36 tillfallen under 2020. 

Hyrespriser for anlaggningen har under 2020 varit: 
Medlemmar och 
lokala forenlngar 

Ovriga 
privatpersoner 
och foreningar 

Foretag och 
myndigheter 

Dag 300:- 650:- 1650:-
Heig 500:- 1100:- 2200:-

Biblioteket kostar 100 kr. Tillagg for nyttjande av kallarvaningen ar 100 kr. 
Andra aktiviteter i Flasta/Forneby/Norrangebygden 2020 

Lekomradet i Flasta 
BoUplanen, som aven under 2020 anvands ytterst lite har klippts nagra fa ganger. Beslut om 
framtiden for anlaggningen kommer upp som en punkt pa arsmotet i mars 2021 
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Skidspar i Flasta och i Norrange 
Henrik Osterdahl, Olle Eriksson och Lars-Goran Larsson hade ambitionen att halla skidspar 
for langdakning oppna i bygden. For 2020 var snotillgangen kortvarig varfor omfattningen av 
sparen blev mycket begransad. 
Sportlovskvall vid Kampbacken 
Kampbacken ar en trevlig kvall dar Flastaborna traffas vid brasan och kaffepetter vid 
nedfarten till vattenverket. Evenemanget under 2020 drog farre besokare an tidigare ar. 
Badet vid Lars-Lars tjarn 
Under hosten 2020 konstaterades att gangbanoma runt bassangema var i behov av reparation 
eller utb54e. Bidrag har kommit fran Engstromska stiftelsen och arbetet ar planerat till varen 
2021. Som ett bevis pa hur mycket badet ar uppskattat tick vi ett driftbidrag fran Engstromska 
stiftelsen. 
Spjotvandring 
Troligt nytt deltagarrekord da antalet besokare uppskattades till drygt 70 personer. 
Helen, Lars Modig och Par skoter som vanligt evenemanget med bravur som blir 
uppskattat. 
Midsommarfest i Norrange stalldes in till foljd av Coronarestriktionema 
Barnaktiviteter 2020 
De alltid sa populara och uppskattade bamaktivitetema sasom Pulkadagar, fiimkvallar, 
innebandy, pyssel, bakning och paskaggsjakt pa pasklovet har tyvarr inte kurmat genomfdras 
pga pandemin ar 2020. Manga barn/ungdomar njuter av vara evenemang men har fatt bidra 
till att minska smittspridningen genom att halla sig hemma och traffas pa egen hand i mindre 
grupper. Vi ser med stora forhoppningar fram emot hosten 2021 for nya aventyr. 
Gokottan 
Den 21 maj, pa Kristi Himmelsfardsdagens morgon samlades omkring 20 personer for att titta pa 
lamningar efter tidigare verksamheter langs den gamla alvfaran fran Svea ner mot tunnelutloppet. 
Skrotinsamling 

Skrotinsamlingen var i ar koncentrerad till Flasta/Fomeby. Containem var uppstalld vid 
Hogas gamla timmerplan och pa ca 4 veckor fylldes den belt. 

Badplatsen vid Skeppstan 
Var forening stadar badplatsen och hanterar badbryggoma. Kommunen klipper graset och 
svarar for ovriga kostnader vid badet. 
Isbana vid Skeppstan/Norrange 
Isbanan vid Skeppstan blev inte sa langlivad under senvintem 2020. Varmen i kombination 
med sno och blidvader gjorde att isen lostes upp. 
Kampbacken 
Kampbacken ar en trevlig kvall dar Flastaboma traffas vid brasan och kaffepetter vid 
nedfarten till vattenverket. Oftast dyker ett 20 till 30-tal bybor upp, tar en "praf, varmer sig, 
dricker en kopp kaffe med pepparkaka och vandrar sen hem samtidigt som de fatt lite motion. 
En belysningsstolpe kommer att sattas upp vid infarten till vattenverket och en vid uppfarten 
till Jon-Hans. 
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Bathamnen 

Batsasongen 2020 borjade men fint vader till foljt av en kail juli for att avslutas med en varm 
och fin augusti. Vid arbetsdagarna utfordes endas det nodvandiga sysslor pga Covid 19 . 
Platserna i bathamnen har varit bra utnyttjade . Tva platser har bytt agare . 

Ojungsstugan 

Aterigen ett lugnt ar . Ingen skadegorelse overhuvud taget. Stugan har varit uthyrd 2 ggr. 
Vindkraftfonden 
I styrelsen for Arbra Undersvik Vindkraftfond har John-Erik Eriksson och Aron Andersson 
varit Vasterbackens representanter. Vi ansokte om bidrag for koksrenoveringen och fick 
25 000 :-. 
Foreningens ekonomi 
Bokslutet for 2020 visar ett stort negativt resultat till foljd av ombyggnad av koket i 
kombination med uteblivna evenemang till foljd av Coronarestriktionema. Vara egna 
kostnader for koksombyggnaden blev ca 150 000 :- Vara huvudsakliga intakter bestir av 
medlemsavgifter, hyror, kommunala bidrag, ett lyckat hdstlotteri samt bra overskott fran 
fester och aktiviteter. Medlemsavgiften ar 100 :- for enskilda och 150 :- for familjer. Vid 
arsskiftet 2020 2021 farms tillgangar i form av kassa och bankkonton pa drygt 260 000 :-
utdver vardet av fastighetema Bygdegarden och Ojungsstugan. Foreningen hade inga 
skulder Md drsskiftet. I Forsmanfonden och pa Batgrappens konton fanns dessutom 
sammanlagt drygt 63 000 :-. Arets bokfdrda resultat visar en fdrlust pa 97 601 :- Detaljerat 
bokslut finns redovisat fran kassdren. 

Vasterbacken i februari 2021 

Sven-Olov Olsson Katarina (Kicka) Jakobsson 
Ledamot och Kassor .Ledamot och Sekreterare 

Anna-Karin Nilsson 
Ledamot Ledamot 

Aron Andersson 
Ledamot 
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