Årsberättelse för Västerbackens
Bygdegårdsförening verksamhetsåret 2021
Verksamhet
Allmänt
Västerbackens Bygdegårdsförening (org nr 802414-9083) har främst bydelarna Flästa,
Norränge och Forneby som aktivitetsområde. Föreningen har Bygdegården som bas och
sköter dessutom ett antal anläggningar inom området såsom isbanan vid Norränge/ Skeppstan
och badet vid Lars-Lars tjärnen, stugan vid Öjungen samt skidspår/löpspår i Flästa/Norränge.
Hamnen vid Skeppstan drivs av en hamnkommitté som är en självständig sektion inom
Bygdegårdsföreningen. Ekonomin under året har kraftigt påverkats negativt av de uteblivna
intäkter från evenemang till följd av Coronarestriktionerna. Medlemsbasen utgörs av ca 190
familjer och enskilda som motsvarar ca. 350 personer, därav ca 70 barn. Sedan förra årsmötet
har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden.

Styrelse, revisorer och valberedning
Under verksamhetsåret 2021 har föreningens ledning bestått av:
Styrelse:
Ordförande för 1 år
John-Erik Eriksson
Styrelseledamot för 2 år och Vice ordförande för 2 år
Maria Fagerberg
Styrelseledamot och Kassör för 1 år
Sven-Olov Olsson
Styrelseledamot och Sekreterare för 1 år
Katarina (Kicka) Jakobsson
Styrelseledamot för 2 år
Aron Andersson
Styrelseledamot för 2 år
Eva Ärlestedt
En plats i styrelsen blev vakant vid senaste årsmötet
Övriga befattningar har varit:
Revisorer på 1-års mandat

Lars Olsson
Britt-Marie Eriksson

Revisorssuppleanter på 1-års mandat

Ulrika Bergman
Ingela Hedblom

Valberedning

Pär Eriksson (sammankallande) för 1 år
Henrik Österdahl för 2 år
Anna-Karin Nilsson för 3 år

Styrelseledamöter i
Arbrå Undersvik Vindkraftfond,
Årsmötesombud i
Arbrå Undersvik Vindkraftfond,

John-Erik Eriksson och Aron Andersson, för 1 år
Per-Anders Jakobsson, ersättare i styrelsen för 1 år
Per-Anders Jakobsson, för 1 år

För de olika aktiviteter och anläggningar som föreningen ansvarar för har utanför styrelsen ett
antal ansvariga personer varit utsedda och de har skött sina åtaganden på ett förtjänstfullt sätt
som väsentligt underlättar styrelsens arbete.
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Aktiviteter i Bygdegården 2021
Byggnaden
Under 2020 genomfördes en stor ombyggnad/ modernisering av köket. En del smärre
kompletteringar har gjorts under 2021. En ombyggnad av källarentrén är planerad, men har
avbrutits i avvaktan på en stabilare ekonomi om/när våra vinstgivande evenemang kan
återupptas efter att Coronarestriktionerna lättat. En värmepump i stora salen har bytts ut. Ett
projektbidrag från Bollnäs kommun finansierade delvis bytet.
Julmarknaden 2021
Kördes 20 -21 november och blev i år något mindre välbesökt, troligen pga. Coronarisken.
Det var både nya försäljare och de som varit med från julmarknadens begynnelse . På
söndagen fanns Trollharens fiskförsäljning utomhus. Ca 150 betalande kaffedrickare, barnen
blev bjudna på saft med bröd och försäljarna bjöds på kaffe med smörgås. Ett lotteri såldes
med vinster skänkta av utställarna. Det har varit ett tjugotal frivilliga som har jobbat med
marknaden och alla har gjort ett fantastiskt jobb. Försäljarna trivs i våra lokaler och vill
komma tillbaks nästa år.
Höstlotteriet
Höstlotteriet 2021 såldes med fina vinster i form av presentkort från lokala butiker.
Lotteridragningen gjordes på Bygdegården den 21 november och våra lottsäljare överlämnade
senare presentkorten till vinnarna. Vinstlistan offentliggjordes via på hemsidor och Facebook.
Musikcaféer
7 Musikcaféer var planerade för 2021. Vi kunde genomföra 3 av dem, medan resterande
ställdes in till följd av Coronarestriktionerna. Trots det reducerade antalet musikcaféer gav
vårt populära koncept ett överskott på drygt 18 000 :Brandskydd och säkerhet
Utrymningsvägen från den stora lokalen i undervåningen har gjorts mer lättillgänglig genom
en ramp vid utgångsdörren. Batterier i brandvarnarna har bytts.
Uthyrning av lokalen
Användningen för föreningens egna aktiviteter och den externa uthyrningen har halverats till
följd av de begränsningar som Coronaepidemin gett med inställda evenemang. Vi har haft 22
uthyrningar till betalande hyresgäster (20 st under 2020, 36 st under 2019) och dessutom 22
tillfällen då vår egen förening nyttjat lokalen. Sammanlagt har alltså lokalen varit upplyst och
använd vid 44 tillfällen under 2021.
Hyrespriser för anläggningen har under 2020 och 2021 varit:
Medlemmar och
lokala föreningar
Dag
Helg

300:500:-

Övriga
privatpersoner
och föreningar
650:1100:-

Företag och
myndigheter
1650:2200:-

Biblioteket kostar 100 kr. Tillägg för nyttjande av källarvåningen är 100 kr.
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Andra aktiviteter i Flästa/Forneby/Norrängebygden 2021
Lekområdet i Flästa
Det arrendeavtal vi haft för bollplanen och närliggande lekplan och tennisbana har sagts upp.
Området har återlämnats till markägarna efter beslut på årsstämman i mars 2021. Klubbstugan
överlämnades till markägarna som kompensation för att vi inte behövde återställa
markområdet till ursprungligt skick. Gräsklipparen har sålts till Arbrå Hembygdsförening.
Skidspår i Flästa och i Norränge
Henrik Österdahl, Olle Eriksson och Lars-Göran Larsson hade ambitionen att hålla skidspår
för längdåkning öppna i bygden. För vintern 2020/2021 var snötillgången kortvarig varför
omfattningen av spåren blev mycket begränsad.
Badet vid Lars-Lars tjärn
Under hösten 2020 konstaterades att gångbanorna runt bassängerna var i behov av reparation
eller utbyte. Arbetet har genomförts av frivilliga krafter under våren 2021 delvis med stöd av
bidrag från Engströmska stiftelsen. Ett bevis på hur mycket badet är uppskattat är att vi fått in
frivilliga besöksavgifter på drygt 4 000 :- .
Spjötvandring
Att Corona-restriktioner lättade bidrog kanske till att Spjöt-dagen satte deltagarrekord med
mellan 80-90 besökande Detta trots "halvdant" väder, lite grått och blåsigt men uppehåll och
relativt varmt. Maten räckte precis och vi fick blanda extra smet på plats.
Midsommarfest i Norränge
Ställdes in till följd av Coronarestriktionerna liksom fisketävlingen. Det blev heller inga
spontana fotbolls- eller brännbollskvällar.
Barnaktiviteter 2021
Vår barnverksamhet i bygdegårdens regi har fått vara vilande alltför länge till följd av Corona
pandemin. På jullovet var det äntligen dags att anordna två dagar tillsammans med härliga barn
och ungdomar då det pysslades, målades vackra tavlor, spelades kort, innebandy och pingis och
mot kvällen hade vi bio. Vi ser fram emot flera aktiviteter under 2022 då många restriktioner tas
bort.
Gökottan
Den traditionella gökottan blev av Corona-skäl inställd 2021.
Skrotinsamling
Skrotinsamlingen var i år koncentrerad till Norränge/Forneby. Containern var uppställd vid
infarten till Henrik Österdahl och på ca 4 veckor fylldes den helt och gav ett överskott på
drygt 9 300 :-.
Badplatsen vid Skeppstan
Vår förening städar badplatsen och hanterar badbryggorna. Kommunen klipper gräset och
svarar för övriga kostnader vid badet.
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Isbana vid Skeppstan/Norränge
Isbanan vid Skeppstan är välbesökt och bra efter att vi med stöd av Erik & Marta Perssons
stiftelse kunnat köpa grus till isplanen och börjat jämna till. Mats Eriksson, Peo Carlsson och
Henrik Österdahl hjälptes åt med detta. Roger Lindblom/Tomas Olsson har ordnat så att nya
belysningsarmaturer monterats.
Det är roligt att se att det är så många familjer nu under vintern som utnyttjar vår fina plan.
Kampbacken
Kampbacken är en trevlig kväll där Flästaborna träffas vid brasan och kaffepetter vid
nedfarten till vattenverket. Oftast dyker ett 20 till 30-tal bybor upp, tar en ”prat”, värmer sig,
dricker en kopp kaffe med pepparkaka och vandrar sen hem samtidigt som de fått lite motion.
En belysningsstolpe har efter påtryckning från bygden satts upp vid infarten till vattenverket
och en vid uppfarten till Jon-Hans.
Båthamnen
Inför båtsäsongen 2021 byttes solcellsanläggningen ut. Den gör att vi nu har belysningen i
båthamnen . Vid arbetsdagarna utfördes endast nödvändiga sysslor såsom oljning av bryggor
samt röjning av slänt. Platserna har varit bra utnyttjade under hela säsongen .
Öjungsstugan
Återigen ett lugnt år, ingen skadegörelse. En ny ramp vid entrén är byggd delvis med hjälp av
bidrag från Olof Jonssons Minnesstiftelse. Stugan har varit uthyrd någon enstaka gång.
Vindkraftfonden
I styrelsen för Arbrå Undersvik Vindkraftfond har John-Erik Eriksson och Aron Andersson
varit Västerbackens representanter.

Föreningens ekonomi
Bokslutet för 2021 visar ett överskott på 86 833 :- varav 53 651 :- utgör bidrag för
vinstbortfall förorsakat av Coronarestriktioner. Våra huvudsakliga intäkter i övrigt består av
medlemsavgifter, hyror, kommunala bidrag, ett lyckat höstlotteri samt överskott från fester
och aktiviteter. Medlemsavgiften är 100 :- för enskilda och 150 :- för familjer. Vid årsskiftet
2021/2022 fanns tillgångar i form av kassa och bankkonton på nära 370 000 :- utöver värdet
av fastigheterna Bygdegården och Öjungsstugan. Föreningen hade inga skulder vid
årsskiftet. I Forsmanfonden och på Båtgruppens konton fanns dessutom sammanlagt drygt
56 000 :-. Detaljerat bokslut finns tillgängligt från kassören.

Västerbacken i februari 2022
John-Erik Eriksson

Maria Fagerberg

Sven-Olov Olsson

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot och Kassör

Katarina (Kicka) Jakobsson

Eva Ärlestedt

Aron Andersson

Ledamot och Sekreterare

Ledamot

Ledamot
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