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STYRELSE, RÅD OCH ÖVRIGA VAL  

Val av årsmötet 
STYRELSE 
Ordförande  Linda Svensson  
 
Ledamot Elisabeth Storm, Micael Dahlgren, Anders Westin,  

Henrik Ahrenius, Bengt Gärdqvist, Göran Jonsson  
 
Ersättare  Lena Nordqvist, Maria Norlén  
 

RÅD OCH KOMMITTÉER  
Programråd 1 år Ungdomsråd 1 år Gårdsråd 1 år Trivselkommitté 1 år 

 
Elisabeth Storm 
(Kulturansvarig) 
Bengt Kyllinge 
Roland Henriksson 
Lina Björk 
Nils-Erik Johansson 
Veronica Ahlm 

 
Henrik Arrenius 
(Ungdomsansvarig) 
Ann-Sophie Filipsson 
Annelie Wadsten  
Marie Cedervång 
Roger Wahlström 
Alessia Mulazzani 
Olivia Harrysson 
Elin Cervin 

 
Rickard Nyberg 
(Kontaktperson för 
fastighetsfrågor) 
Gunnar Axinge 
Kalle Wallin 
Bill Johansson 
Kjell Eklöv 
Inge Landqvist 
Rickard Nyberg 
Mattias Johansson 
Olle Forsgren 
John Björkbacka 

 
Christina Wallin 
Berit Landqvist 
Sonja Wallin  
Lena Nordqvist 
Mi Karlsson (flyttat) 
 

 

REVISORER 
 Revisorer 1 år  Niklas Wiklund, Sofia Åkesson  

 Revisorsers. 1 år  Kjell Lindbom, Yngve Wiklund  
 

VALBEREDNING 
 Gunnar Axinge (sammankallande), Annelie Wadsten, Mats Engström   

 

OMBUD TILL DISTRIKTSSTÄMMAN 
 Linda Svensson, Elisabeth Storm (ersatt av Göran Wallin) 

 

Övriga val under året 
 Vice ordförande - Elisabeth Storm 

 Sekreterare - Micael Dahlgren 

 Kassör – Anders Westin 

 Webbmaster, FB & Hemsida - Anders Westin, Göran Wallin 

 Adjungerad – Roger Frohm (PRO) 

Beslutanderätt 
Under året styrelsen haft 11 möten, samtliga med full beslutanderätt. Närvaron har varit relativt god och 
har uppgått till 74 %. 
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EKONOMI 

Ekonomisk redovisning 
Redovisas i separata handlingar. 

Medlemsavgifter 
Barn     25 kr 
Vuxen     75 kr 
Familj     150 kr 
Förening, organisation    200 kr 
 

Hyror  
Hyra Bv medlem 600 kr 
Hyra Bv icke medlem 800 kr 
Hyra Bv & 1 tr medlem 1000 kr 
Hyra Bv & 1 tr   icke medlem 1200 kr 
Korttidshyra Bv, sön 12.00 - tors, 3h   300 kr 
Weekendhyra  ink. ljud, bild och wifi,  
fre 12.00 - sön 12.00 

medlem 2000 kr 

Weekendhyra  ink. ljud, bild och wifi,  
fre 12.00 - sön 12.00  

icke medlem   2500 kr 

Ljud & bildskåp  100 kr 
Wifi  100 kr 

 

MEDLEMSUTVECKLING 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 2018-2019 422 medlemmar (2017: 459 st, 2016: 354 st) 
36 st enskilda medlemskap 
132 st familjemedlemsskap 
7 st organisationer (förening, företag eller församling) 
 

Hemsida och sociala medier 
HEMSIDA 
Under hösten 2018 lanserade Bygdegårdarnas Riksförbund sin nya hemsida, intresserade föreningar fick 
möjlighet att bygga sin egen sida utifrån ett stort urval av moduler och teman. Ransta Nästas hemsida har 
därigenom fått ett nytt, modernare och framförallt följsam (mobilanpassad) sida. 
Redigeringsmöjligheterna har även förbättrats och förenklats. 
 

FACEBOOK 
Ransta Nästa bygdegårdsförenings Facebooksida startades upp hösten 2012 och har idag 701 följare. Den 
är väldigt aktiv och hanterar stor som små frågor. Noterbart är att det är många beslutsfattande personer 
inom föreningsliv, politik och organisationer som följer sidan. 
 

INSTAGRAM 
Ransta Nästa bygdegårdsförening startade en egen Instagramsida 2018, den togs i bruk i samband med 
Balunsen och fototävlingen med temat ”Ransta här och nu”. 
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VERKSAMHETSÅRET 

Egna arrangemang 
FILMVISNING 
Under jullov, sportlov och höstlov har det visats film för barn enligt sedvanlig tradition i Bygdegården, film 
ackompanjerat av popcorn och dricka i en mysig biosalong är svårslaget tycker de över 130 besökarna. 
 

UNGDOMSSTATIONEN 
Under året har ungdomsverksamheten utökats med en fritidsledare ersatt av kommunen, under våren 
jobbade Sandra Snickars under ca 2 månader och under hösten jobbade Lina Söder under lika lång tid. 
Dessutom har samarbetet med kyrkan stärkts och Ingrid Eklund har deltagit på en stor del av tillfällena. 
Skillnaden är enorm när det finns en fast punkt i verksamheten och man kan börja jobba långsiktigt med 
aktiviteter och vi-känslan. Under påsken arrangerades en övernattning med matlagning och film för 
föranmälda ungdomar, det blev lika lyckat som förra året. Under året har olika temadagar arrangerats 
utöver övernattningen, bakning, disco, reflexjakt och träff med styrelsen. 
 

LOPPIS VÅR OCH HÖST 
Ungdomarna i ungdomsrådet har med hjälp av fritidsledarna fixat både en vår- och en höstloppis, inför 
har det bakats och under tiden har de stått för försäljningen. 
 

ALLSÅNG I STATIONSPARKEN 
Under året har vi som vanligt fått oss fyra allsångskvällar till livs: 

 Svenska Kyrkan - Kumla-Tärna kören och Sånglust med Ulrika Larsson och Per Nestor med stöd av 
Gunnar Paulsson, gitarr Kenneth Österberg bas och Elisabeth Storm sång. 

 ”Vi skramlar på” med Erik Ahde, Lennart Östlund, Jan Aldén, Curt Sundberg och Dan Holmgren 
med splitterny gitarr.  

 "Kind of Blue" ett gäng musiker bestående av Håkan Persson, Annica Björk-Ström, Madeleine 
Sandberg, Roger Juhlin, Nenne Normansson, Joel Hillbom, Henrik Ström, Pedro Johansson, 
Kenneth Österberg och Gunnar Paulson.  

 Och årets sista allsångskväll avslutades med ett stort deltagande. Elisabeth Storm presenterade 
musikerna Kenneth Österberg, Gunnar Paulson, och Susanne Hallnäs Lindholm som var dagens 
husband. Ett stort inslag av egna lokala förmågor med en åldersskillnad på 77,5 år tog plats på 
scenen. 

 

FÖRTIDSRÖSTNING 
I samband med valet användes bygdegården som vallokal för förtidsröstningen, besöksantalet var stort så 
det var en lyckad satsning. 
 

SPÖKVANDRING 
Årets spökvandring uppskattades av de ca 450 besökarna. Framme vid start kunde man välja att gå det 
lilla spökspåret eller det stora. I stora fick man möjlighet att möta skrikande barn, besöka en labyrint, se 
motorsågsmassakern och en hel del annat läskigt, skriken avlöste emellanåt varandra i skogen. 

ADVENTSKALENDER 
För fjärde året i rad arrangerades adventskalendern, som numera även spridit sig till Västerås och Viksäng. 
I år har planeringen sett lite annorlunda ut och svåraste nöten att knäcka var att hitta lokaler för de olika 
idéerna. Årets kalender innehöll en del reflexer för att höja förståelsen kring hur viktigt det är att synas i 
trafiken, en annan lucka gick ut på att tillverka konstverk till invigningen av nya idrottshallen, det förkom 
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uppvisningar, utställningar och mycket annat att studera eller medverka i. De 24 luckorna besöktes av 
drygt 1600 personer, varav 43 % barn. 
 

Arrangemang i samarbete 
SVENSKA KYRKANS ”KOM OCH LEK” 
Varje fredag 9.30 -11.30 träffas småbarnsföräldrar under temat ”Kom och lek i Ransta Nästa Bygdegård”. 
Kumla-Tärna-Kila pastorat arrangerar dessa träffar under våren. "Vi pysslar, leker, myser, fikar och pratar 
med barnen i centrum”, säger Prästen Ingrid Eklund.  
 

GRYNING – TID FÖR GODA NYHETER 
Ransta Nästa Bygdegård gästades av Gryning som bjöd på en musikkonsert med Cecilia Kyllinge, Fia 
Viktorsson, Elisabeth Berglund, Christer Ring, Anders Larm och Jan-Olof Jonsson, med föreställningen ”Tid 
för goda nyheter”. Den röda tråden genom föreställningen var att belysa de goda och modiga handlingar 
som gjorts genom historien.  
 

SLÄKTFORSKNING 
Ett tjugotal forsknings intresserade tog plats i Ransta Nästa bygdegård när Sala- Heby Släktforskarförening 
gästade bygdegården. De berättade om olika tillvägagångssätt, vilka databaser och arkiv som finns för 
släktforskning och några fick också hjälp att hitta i sitt eget släktträd.  
 

BENGT KYLLINGE - RELEASEKONSERT 
Lapptäcket är namnet på Bengt Kyllinges nya album med egna låtar och texter som nu haft sin 
releasekonsert i Ransta Nästa bygdegård. Bengt spelade, sjöng och berättade med stöd av flera gästande 
musikaliska vänner. Mellan låtarna, som har budskap och djup, berättade Bengt bl.a. om uppväxt, 
inspirerande resor och sina fantastiska ex-fruar. Drygt 60 personer kom och lyssnade till denna berörande 
release-konsert och Ungdomsstationen stod för fikaserveringen. 
 

ÄGGLETNING 
Den årliga traditionen i Ransta med äggletning på långfredagen fortsätter med anor sedan 1960-tal. 
Ranstas föreningar står nu gemensamt för detta arrangemang, som i år bjöd på ett strålande väder som 
lockade drygt 300 deltagare varav 140 var barn. Starten gick från Mullevi till ”norrängsladan” i 
skogsbacken där påskkärringen hade mellanlandat och såg till att äggen hittades.  
Tack för att ni kom, hälsar Gymmix Ransta, PRO Ranstaorten, Ransta IK och Ransta Nästa 
Bygdegårdsförening. 
 

BALUNS 
Baluns i Ransta genomfördes söndagen den 19 augusti helt enligt plan. Fem olika föreningar aktiva i 
Ransta med omnejd, ordnade en stor bredd av aktiviteter för olika åldrar och skiftande intressen, där 
helheten blev en trevlig familjedag. Exempel på aktiviteter är Ranstaruset, trolleri, fototävling, Ransta-
revyn, Balunsorkestern, utställningar och prova på, matservering mm 
 

EN GAHSEL 
En visafton i Frödings tecken. På scenen i ett unikt samarbete, Lars Hedberg och Gunnar Paulson med 
tonsatta dikter av Gustaf Fröding. Lars Hedberg är musiker och en av Sveriges bästa Bellmantolkare enligt 
Wikipedia. Gunnar Paulson är musiker, flamencoartist och gitarrpedagog. Det var lite ”världsklass” på 
föreställningen som hade urpremiär i Ransta. Kan varmt rekommenderas! 
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FÅRKURS 
Länsstyrelsen i Stockholms län har vid 4 tillfällen under året arrangerat en kurs i fåravel och skötsel i 
Bygdegården. Antalet deltagare har varit ca 10-20 per gång. Trivselkommittén har ansvarat för 
kringarrangemangen med kaffe, mat och städning. Vid sista träffen den 9 januari 2019 framfördes ett 
varmt tack och att de gärna återkommer med andra kurser då lokalen varit till full belåtenhet. 
 

Utmärkelser och övrigt deltagande  
VÅRTALARE 
För andra året i rad kom årets vårtalare i Sala Stadspark från Ransta. Bengt Kyllinge höll årets vårtal i Sala 
Stadspark och Elisabeth Storm Ransta talade på Nationaldagen vid Kumla Hembygdsgård. 
 

RUS 
Föreningen har representerats på Regional Utvecklings Strategi (RUS) i Sala Kommun. Representanter för 
civilsamhälle/föreningar, politiker och tjänstepersoner förde dialog i Sala Kommun. Linda Svensson 
undertecknade en lokal överenskommelse i Sala Kommun (LÖKEN) vid en ceremoni på Täljstenen i Sala 
under Kulturnatta. 
 

RANSTA NYA FÖRSKOLA, SKOLA OCH IDROTTSHALL 
Föreningen har deltagit i en urvalsgrupp för konst i Ranstahallen. Urvalsgruppen bestod av arkitekt, 
landskapsarkitekt, konstkonsult samt av representanter från skolan, biblioteket, kultur- och 
fritidsförvaltningen, bygget och civilsamhället. 
 

KULTURSTIPENDIUM I SALA KOMMUN 
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08 att årets kulturstipendium på 25 000 kr tilldelas 
Elisabeth Storm. 
Motivering: "Elisabeth Storm har under många år jobbat för kulturverksamhet inom Sala kommun. Hon 
har drivit på kulturlivet i Ransta, tillsammans med Ranstaborna genomför hon adventskalendern, under 
24 dagar i december, samtidigt har hon haft tid att utveckla allsången i Ransta Stationspark, Baluns i 
Ransta, påskkärringen på äggletningen eller Spökvandring. Hon levandegör landsbygden". 
 

TÅGFRÅGAN 
Gunnar Axinge för dialog med Trafikverket angående förlängd perrong i Ransta och framtida vision kring 
knutpunkt Ransta och pendlarmöjligheter. 
 

Remisser eller skrivelser 
VISION FÖR RANSTA – NÄRINGSLIVSKONTORET FRUKOSTTRÄFFAR 
Sala Kommun anordnade under våren två företagarfrukostar i Ransta Nästa. Vid andra mötet medverkade 
även representanter från föreningen aktivt i diskussionen och förde fram olika konkreta förslag till 
utveckling av Ransta. Därefter har föreningen haft brevväxling med kommunens näringslivskontor 
angående förslagen.  
 

FIBER 
Föreningen har även under 2018 haft dialog med IP-Only angående utbyggnaden av fiber i Ransta med 
omnejd, även om kontakterna varit något glesare. Av olika anledningar har utbyggnadstakten avtagit 
under året och många saknar fortfarande färdig fiber. Stationshuset har vid utgången av 2018 ännu inte 
fått fiber indraget.  
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TEMPO 
Med ett flertal organisationer i Västmanland har föreningen medverkat för Kommersiell service på 
landsbygden med en digital enkät/ pappersform, marknadsundersökning i Ransta gällande Tempo Ransta. 
 

Förvaltande av lokal 
NYTTJANDE AV LOKAL 
Bygdegården har under året varit frekvent nyttjad till egna aktiviteter, så som möten, arbetsträffar och 
uthyrningar till bla PRO och privatpersoner.  
 

INVESTERINGAR/ALLMÄN FÖRVALTNING 
Under året har endast mindre investeringar gjorts i lokalen, målet är att ha en trivsam och väl fungerande 
lokal för medlemmar och hyresgäster.  

 Stora lokalen på bottenvåningen har målats om 

 Inköp av ny gräsklippare 

Deltagande i bygdegårdsdistriktets aktiviteter 
STÄMMA 
Distriktsstämma för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt hölls 2018 i Himmeta Bygdegård. Göran Wallin 
blev invald som ordinarie i distriktsstyrelsen, Anders Westin blev vald till Distriktsordförande.  
 

MÖTEN 
Föreningen har representerats vid Västmanlands bygdegårdsdistrikts informationsträffar om projektet 
Skydda Bygdegården. 
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SLUTORD 
Det har varit ett omfattande verksamhetsår fyllt med aktiviteter och verksamhet för alla åldrar. Detta har 
möjliggjorts dels genom medverkan av övriga föreningar i närområdet, medlemmars fantastiska ideella 
insatser i styrelse- och kommittéarbete och deltagande av övriga bybor. 
Ett stort tack även till alla som medverkat genom finansiering: Sala kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Svenska Kyrkan. 
 
Vi vill med dessa ord tacka våra medlemmar för visat förtroende! 
 
 
 

Ransta i februari 2019 
 
Linda Svensson  Elisabeth Storm  Micael Dahlgren 
 
_____________________ _____________________ _____________________  
 
 
 
 
Anders Westin   Bengt Gärdqvist  Göran Jonsson 
 
_____________________ _____________________ _____________________  
 
 
 
 
Henrik Ahrenius Maria Norlén  Lena Nordqvist 
 
_____________________ _____________________ _____________________  
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