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Verksamhetsberättelse 2019 

  Öjerviks bygdeförenings styrelse lämnar följande berättelse f rån verksamhetsåret  

2 019. 

  Styrelse och funktionärer under året har varit: 

  Ordförande: Daniel Svensson 

 Vice ordförande: Pelle Hedqvist 

 Kassör: Harald Nilsson 

  Sekreterar e: Margaretha Hedqvist  

  Tegelbruksansvarig: Pär Mattsson 

   Kulturansvarig:  AnnaBell Sandin 

 Ungdomsansvarig: Vickan Calvert 

  Uthyrning av bygdegården: Tommy Jönsson 

 Styr elseersättare:  Birgitta L ehr och Elisabeth Jonsson 

 Valberedning: Christina Ritzén, Lena Edstrand och Gunnel Calvert 

 Revisorer: Peter Svahn och Tommy Jönsson, ersättare Anna Persson 

  Föreningstecknare: Daniel Svensson och Harald Nilss o n  i förening. 

 Hemsidan och Facebook-gruppen: Kristina Norderup 

  Medlemsutveckling och information 

 Föreningen har idag 120 medlemmar, en ökning med  88 medlemmar sedan förra 

årsmötet. 

Föreningen har ny hemsida under bygdegardarna.se. 

 F acebook-gruppen Öje rvik har använts för spridning av information samt bygdens 

  anslagstavlor och  anslagstavlor i Rottneros och i Sunne. 

   Anslagstav lor har under året satts upp i  de angränsande byarna  Ed, 

Skröttingerud,  Brotstorp och Hå nsjö. 

   Informationsblad från styrelsen har utgivits tre gånger och lagts  i postlådorna. 

  Annonsering i Sunne-Nytt har gjorts i samband med tre evenemang. 

 Idé-möten har  hållits i bygdegården sista fredagen i månaden under hösten och 

vintern. 

    Styrelsen 
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 Föreningen antog vid årsmötet nya stadgar som ersätter stadgarna  frå n 1984 då 

föreningen bildades. 

  Styrelsen har haft 11protokollförda styrelsemöten samt extra och or din a rie års 

årsmöte. 

  Styrelseprotokollen finns i pärmar hos ordföranden och sekreteraren. 

 År rsmötesprotokollet , stadgarna samt verksamhetsberättelsen finns på hemsidan. 

R epresentant från styrelsen deltog på Bygdegårdsdistriktets stormöte i  Elofseruds 

bygdegård. 

  Bidragsansökningar: 

  Ansökningar har sänts till Riksantikvarieämbetet, Bygdegårdsförb undet, Sunne 

kommun och till Frykensjöarnas fond. 

   Det har result erat i 185.00  kr till föreningen, större delen kommer från 

Riksantikvarieämbetet för färdigställande av tegelbruket. 

 A rbete pågår med att teckna skötselavtal med Länsstyrelsen  för naturreservatet.  

Det har inte funnits avtal sedan 2016. 

  Skogen på klätten är idag angripen av granbarkborren så det kommer att krävas en 

del arbete.  Daniel och Viktoria är nya reservatsskötare. 

   Ekonomi 

 Föreningens ekonomi framgår av resultat- och balansrapporten. 

 Årets resultat är + 15.349 kronor. 

Av bidraget till färdigställande av tegelbruket återstår idag  1 23.825 kronor, arbetet  

är inte klart och alla fakturor  har inte kommit in. 

  Under 2019 genomförda  arb ten och investeringar 

   Udden och badstranden: 

 Underhållsröjning av träd och buskar på udden åt kommunen. 

Satt upp nytt nät och ordnat en beachvollybollplan vid badstranden. 

 Ordnat så vi fått fyra nya bryggor till badstranden av kommunen. 

Målat huset för omklädningshyttor och utedass. 

  Tegelbruket : 

 Under 4 – 5 helger under våren och sommaren har ett flertal personer arbetat med 

att städa marken vid tegelbruket och på Reginas ägor. 

 Tegelsten och tegelpannor  har plockats upp och sorterats och delar till tegelbruket 

har tagits om hand. 



 Öjerviks bygdeförening  
 

 

 Tusentals tegelstenar och en ässja har sålts. 

 Fyra gruslass har köpts och planats ut för att fylla upp marken vid tegelbruket. 

 Material för att bygga lastbryggor för ved och lera har köpts in. 

 Arbete med elinstallationen  pågår. 

   Bygdegården 

 Bygdegården har använts för alla möten,  utställningar , evenemang och fester,  totalt 

vid drygt 20 tillfällen. 

Vid tre tillfällen har lokalen varit uthyrd till medlemmar. 

Investeringar: 

 Luftvärmepump har installerats. 

10 nya bord har köpts. 

 Frysbox har köpts. 

Tallrikar, glas, bestick mm för 50 personer har köpts 

 Nya lås till dörrarna har satts in. 

  Underhåll : 

 Fönstren har säkrats. 

Dörrkarmen i salen har  

 Väggarna i salen har stänkmålats. 

T aklist i salen satts upp och ventilen på väggen och spotlights har justerats 

 Dörren i köket har målats. 

 B randvarnare och brandsläckare föreningen fått i gåv a frå n Bygdegårdsdistriktet 

har satts upp.randkontroll genomförts av brandförsvaret 

 S  otaren har kontrollerat kaminen. 

U tomhus har björkar och buskar tagits ner och rabatter rensats. 

Under 2019  anordnade fester och evenemang 

 Februari  

 Årsmöten, extra samt ordinarie samt grilldag på stranden under sportlovet. 

Mars – April 

U tställningen visade bygdens duktiga konstnärer och hantverkare Konstutställning i 

bygdegården under påskens konstrunda. 

. D är fanns måleri, silversmide, fotokonst mm. 



 Öjerviks bygdeförening  
 

 

   Kaffeservering med  ägg- och  sillsmörgås, prinsesstårta, ,  mjuka kakor och våfflor 

med sylt  och  grädde  s amt  lottförsäljning. 

 Dr ygt 100 personer besökte utställningen. 

Städ- och arbetsdag vid bygdegården. 

  Valborgsmässofirande på stranden med brasa, tipspromenader, sång och musik.  

 T  vå riksspelmän,  Göran Håkansson och Claes Hallgren spelade fiol och Pelle, Sven 

Oskarsson  m fl gitarr och dragspel. 

Ett uppskattat vårtal på rim hölls av tidigare kommunalrådet Linda Johansson. 

 Malvikenkören sjöng in våren efter bästa förmåga. 

 Kaffe- och korvförsäljning och lotteri.  

 Maj 

 Grillkväll på udden 

 Grillkväll på udden en kylig vårkväll.  Hamburgare grillades och kaffet värmde.  

 Ett 25-tal personer kom trots kylan. 

  J uni  

Midsommar vid Frykens strand 

Dans kring midsommarstången, musik, lotteri, femkamp och ett dignande bröd- och 

kak bord. 

C  irka 100 personer kom till firandet,  några i lövad skrinda. 

   Juli 

  Öjerviksfesten – musikfesten på stranden 

De lokala orkestrarna , Stig-Berits och Clearwater band och RP från Munkfors spelade. 

 Drygt 150 personer gästade festen och lyssnade på musiken  och dans ade. 

 Hamburgare, korv och kaffe serverades och l otter såldes. 

September 

Medlemsmiddag till subventionerat pris . 

Menyn bestod av kassler med otatisgratäng och sallad och till efterrätt kaffe och tårta. 

Kock var Vickan Calvert. 

 Antalet var begränsat eftersom det bara går in 30  personer  i lokalen sittande vid 

dukade bord. 

 Oktober  
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B esök av ångtåget från Gävle tågmuseum som hade valt  Fryksdalsbanan för sin 

ångresa i år. 

   Museet hade kontaktat föreningen och hade önskemål om lunchstopp vid  Öjerviks 

station. 

Föreningen serverade de drygt 100 tågresenärerna kålsoppa med ostsmörgås och  

lingondricka/lättöl och med kaffe och skrädmjölsdrömmar efter maten. 

  Serveringen delades upp i grupper. Medan en grupp åt lunch  var den andra 

gruppen på visning av tegelbruket, där Pär och Daniel guidade. 

 Tiden för tågstoppet var begränsat till en timme. 

 Vid stationen spelade Pelle och kompisar Sven-Ingvarslåtar. 

  Efter att tåget åkt vidare mot Sunne firades Tegelbrukets dag med visning av 

tegelbruket samt utställning av gamla fordon, bilar, traktorer, las tbil, bärgningsbil mm. 

 Georg Wickberg från Västra Ämtervik skapade motorsågskonst. 

  Föreningen serverade kaffe och korv. 

  Fryksdalsbygden och Värmlandsbygden var inbjudna så de hade reportage med bilder 

från tågbesöket i tidningarna. 

  December 

 Som tack till alla som ställt upp under året bjöd föreningen på en taco-fest. 

. Festen inleddes med ett luciatåg med  bygdens barn med kaffe saft och 

pepparkakor. Därefter bjöds på tacos med en mängd goda tillbehör 

  Gåvor och sponsorer  

Under året har föreningen kunnat anordna flera lotterier, tack vare gåvor från givmilda 

sponsorer. 

  Västanå teater skänkte två biljetter samt program till Eddan, årets föreställning i 

Berättarladan 

   Rottnerosparken skänkte 5 säsongkort till parken 

 Besterman skänkte två inträdesbiljetter till Jaktmässan 

Regina Örup, Pelle Hedqvist och Rottneros bruk skänkte lotterivinster. 

Från den upphörda föreningen  Såneby-Toneby elektriska förening har föreningen 

fått en penninggåva på 6.799 kronor. 

 Från Sundsbergs gård har föreningen fått 30 stapelbara stolar. 

 Slutord  
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För den nästan helt nya styrelsen har året varit intensivt, händelsrikt,  lärorikt och 

jobbigt, men roligt. 

 För första gången på många år har föreningen uppnått ett ekonomiskt plusresultat sa 

m tidigt som vi har kunnat investera i  en hel del. 

  Med bidraget från Riksantikvarieämbetet har vi möjlighet att slutföra arbetet med 

tegelbruket  och därigenom skapa ett industrihistoriskt tegelbruksmuseum som 

minne av bygdens storhetstid. 

Vi bor inte bara i en mycket vacker bygd, utan en bygd med en intre ssant historia 

som också ger möjligheter till ut veckling. 

   Detta kräver dock att vi är många som tillsammans hjälps åt samtidigt som det 

skapar en bra gemenskap i bygden. 

  Därför önskar vi i styrelsen att föreningen för  framtiden  får fler aktiva medlemmar, 

alla behövs och all kan bidra. 

 

      Daniel Svensson    Harald Nilsson   Pär Mattsson    AnnaBell Sandin    Pelle 

Hedqvist  Victoria Calvert     Margaretha Hedqvist    
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