
Verksamhetsberättelse 2022 
 

Det gamla bönhuset – Den nya bygdegården 
Under året har stora salen fått en ny inredning. Inredningsgruppen har fixat med inredningsdetaljer 

och möbler. Gammalt och nytt har blandats. 

Vidare har uteförrådet utrustats med golv. 

Planering för nytt avlopp och uppdatering av el har påbörjats. 

 

Aktiviteter 

Långfredagskviss 
En ny typ av aktivitet, där Jessica och xxxxxx hade fixat ett musikaliskt kviss som löstes med Järnäs 

tappas i magen. Cirka 50 deltagare. 

Midsommarfirande 
En traditionell aktivitet som vi genomfört i många år. Musikunderhållning, tårtor och glada tillrop var 

som vanligt vad vi hoppats på och fick. Cirka 200 deltagare 

Bygdegårdsdagen i Järnäs 
Ett nytt arrangemang med fyra delar; Kaffe med dopp, Loppis, Åkes Fåglar och Kassbergsberättelser 

om hur det var förr i byn.  

Under veckan efter helgen var Åkes fåglar, inkl Åke, och loppisen igång. Cirka 600 deltagare under 

hela veckan. 

Etiopienkväll 
Klasse och Ulrika berättade och visade bilder om sina erfarenheter i Etiopien och bjöd på etiopisk 

mat. Cirka 20 deltagare. 

Taccokväll med underhållning 
Ett femtiotal deltagare träffades och hade det trevligt. Jessica sjöng långt in på natten 

Julgröt 
Traditionellt inslag som upplevdes som populärt med gröt, pepparkakor och lite barnaktiviteter. Cirka 

60 deltagare. Vi hade ett lotteri med ett foto av Åke Gustavsson som högsta vinst. 

Övriga aktiviteter 

Halv åtta 

En grupp bestående av 10 personer har lagat mat och umgåtts under hösten. Träffats vid fem 

tillfällen och ätit vardagsmat. 

Marschaller efter Järnäs vägen 

På Julaftonen organiserades att vi hade marschaller efter Järnäsvägen. Några träffades och 

samtalade 

 

 



 

 

Styrelse 
Under året har 7 protokollförda styrelsemöten genomförts. 

Medlemmar 
Under 2022 har vi 26 familjemedlemskap à 200kr och 3 enskilda medlemskap. 

Uthyrning av lokalen 
Uthyrningen av lokalen har gett oss 7000: - kr för 2022 

Ekonomi 
Summa tillgångar 2022-12-31 är på 586 177,69:- kr 

Vi har som mål att genom evenemang samt uthyrning av bygdegården ska täcka driftkostnaden. Dvs 

(hemsidan.el,försäkring) 

För 2022 har den totala driftkostnaden varit 26681,97 kr 

Evenemangen har givit oss 11 859,63 

Summan blir  26681,97 – (7000 + 11859,63) = - 7 822,34 vilket innebär att vi inte är riktigt I mål med 

detta ännu. 

 

Styrelsen tackar alla som ställt upp på olika sätt under året 

 

E u / Catarina Molin 


