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Bilaga 1 till Eda Lägergårdsförenings årsmötesprotokoll 2016 

Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening 2015 

Styrelsearbete: Under året har fem protokollförda styrelsemöten ägt rum. Under mötena har främst 

frågor om underhåll, drift och medlemsaktiviteter samt hur vi kan öka det långsiktiga engagemanget 

diskuterats.  

Arrendeavtal, försäkringar och förvaltningsöversikt: Mycket arbete har under året lagts ned på att 

sammanställa och se över föreningens åtagande när det gäller drift och underhåll av Eda lägergård. 

Peder Norling har tagit fram en förvaltningsöversikt där fastighetens olika delar, dess funktioner, 

inventarier och arbetsrutiner dokumenterats och beskrivits med både ord och bild. Detta i syfte att 

säkerställa föreningen möjligheter att fortsatt kunna driva Eda lägergård och minska sårbarheten i 

denna ansvarsfulla uppgift. Mycket arbete har även lagts ned på att få till en fungerande hemsida. En 

rad möten har hållits med olika kommunrepresentanter bland annat angående större underhållsinsatser 

på fastigheten liksom ett framtagande av ett nytt arrendeavtal och tecknande av bättre försäkringar.  

Investeringar och underhåll: Under arbetsdagarna har allehanda städning och utrensning av uttjänta 

möbler och annan utrustning skett liksom komplettering av desamma. En ny diskmaskin har köpts och 

installerats. Grillplatsen fick sig ett rejält lyft med en riktig eldstad, stockbänkar och bänkbord - En 

investering som var möjlig p.g.a. av naturskolans verksamhet.  

Under våren 2016 gjordes även en större upprustning av kök och våtutrymmen i sovlängan. Även nya 

kylar och frysar köptes in. Vackra trädgårdsmöbler har även inhandlats, lagom för att kunna invigas 

under detta årsmöte. 

Värmeelementen har bytts ut på lägergården. Vi är tacksamma att ha en engagerad elektriker bland 

våra medlemmar. Tillsammans med Birgitta Konstenius, Runa och Göte Sten bytte Sten Pettersson 

under senvintern ut samtliga 16 radiatorer i sovlängan. Nu återstår bara att byta ut några till i 

huvudbyggnaden.  

Uthyrning och bad: Lägergården har varit uthyrd vid 60-tal tillfällen. Främst har vi haft besök av 

naturskolan, skolklasser och idrottsföreningar men även födelsedagsfester, bröllop och dop har hållits i 

lägergården under året. Två veckor i juli höll 4H tillsammans med naturskolan kollo för sommarlediga 

barn. Lägergårdens kanoter har också hyrts ut vid några tillfällen. Under den fina sensommaren var 

badet mycket välbesökt.  

Eda Naturskola blir Knivsta naturskola i Eda: Under 2015 permanentades naturskolan, som varit 

ett av föreningens framgångsrika projekt. Naturskolan drivs nu i kommunal regi med stöd från 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen (enheten för park och natur samt kultur och fritid). Stöd 

erhålls förhoppningsvis även något år framöver från Upplandsstiftelsen. Eda lägergård utgör fortsatt 

naturskolans bas men verksamheten drivs nu i stor utsträckning även på andra platser i kommunen. 

Naturskolan nominerades även under året till priset Bästa leaderprojekt i Knivsta kommun.  

Medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet: År 2015 har föreningen haft 159 betalande 

medlemmar. Det är en ökning från förra året vilket är mycket glädjande. Styrelsen har på olika sätt 

försökt uppmuntra lägergårdens besökare att stödja föreningen, vilket givit resultat.  

Vi har anordnat tre arbetshelger/dagar i samband med öppning och stängning av lägergården. 

Deltagandet är tyvärr lågt. Det är i stort sätt samma tappra skara som dyker upp år efter år. Hur vi ska 

få till ett ökat engagemang med en större flexibilitet i möjligheterna att engagera sig är en nöt vi måste 

knäcka. Under senvintern hölls en kurs i beskärning av fruktträd och ympning under ledning av Louise 

Durling. Under två kurstillfällen träffades åtta elever ute på Eda lägergård. Bland annat beskars det tre 

nysatta äppelträden i trädgården. 
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I samband med årsmötet den 17 maj höll vi öppet hus med café, loppis, naturskola och möjligheter att 

köpa lotter, byta plantor och paddla kanot. Regnet öste ned men mötet var välbesökt och även under 

öppet hus kom det besökare. 

28 maj kom Knivstabibliotekets vänner ut. till Lägergården Vår förening bjöd på kaffe och 

poesivandring i den ljuva försommarkvällen. 

Den 3 juli hölls pub och en mycket uppskattad spelning med Basement Boys på lägergården.  

Den 8 augusti hölls som traditionen bjuder sommarens vis- och poesiafton. Årets upplaga bjöd på 

stämningsfull musik, dikter och allsång.  

Den 6 september anordnades för andra gången friluftstriatlon på Eda. Denna gång i samverkan med 

nätverket Tillsammans för Knivsta.  

Den 13 september besökte drygt 300 personer vår Äppelfest. Under dagen kunde man få sina äpplen 

mustade och fråga om allt som har med äpplen och äppelträd att göra, rida häst, träffa biodlare, köpa 

honung, blommor, saft och sylt, snacka och tjacka fågelholkar, fika på Edacaféet och pyssla med 

naturskolan som också anordnat en väsenvandring i skogen. Även detta år hade en äppelkaketävling 

utlysts och gemensamt smakade vi och bedömde tiotalet inlämnade tävlingsbidrag.  

Den 28 september höll Knivsta kommuns Samhällsutvecklingsnämnd ett sammanträde ute på 

lägergården. Ett tjugotal politiker och tjänsteman bjöds på lunch och en guidad visning av fastigheten.  

Under början av året mottog Eda lägergårdsförening föreningsrådets pris Årets bästa förening i 

Knivsta. Motiveringen löd:  

 Föreningen bildades för bara några år sedan. genom föreningens snabba agerande 

 säkrades allmänhetens tillgång till de attraktiva markerna kring Eda lägergård. Genom 

 upprustning, och modernisering av anläggningen, md stor insats av ideellt arbete, har 

 anläggningen åter kunnat användas för uthyrning till föreningar, skolklasser och 

 privatpersoner till en låg kostnad. Föreningen samverkar med flera andra föreningar 

 och organisationer och har under 2014 utvecklat evenemangen som vänder sig till 

 såväl föreningsmedlemmar som intresserad allmänhet. Genom samarbete med Knivsta 

 kommun blev naturskolan en ny permanent verksamhet med Eda lägergård som bas.  

 

Föreningen erhöll även en donation på 5 000 kr från den nedlagda Knivsta Kulturförening. I 

gåvobrevet stod bland annat följande:  

Under hösten 2014 deltog Knivsta Kulturförening i en friluftsdag på Eda lägergård  

/.../  

Det är en verksamhet helt i Knivsta Kulturförenings anda och därför tycker vi att Eda 

Lägergårdsförening är en lämplig mottagare. 

Vi hoppas att pengarna ska komma till användning i något av era framtida projekt eller 

arrangemang och önskar er lycka till i ert fortsatta arbete i Eda Lägergårdsförening. 

 

Sammantaget har aktiviteten varit god i föreningen under året. Stora satsningar på upp rustning har 

skett och vi har fått stor uppskattning för vårt arbete utifrån. Naturskolan har utvecklats och etablerats. 

Arbetsdagarna har inte varit så välbesökte men de andra gemensamma aktiviteterna har varit 

uppskattade. För att öka känslan för lägergården och medlemmarnas känsla av samhörighet hoppas 

styrelsen på många uppslag och initiativ till roliga gemensamma evenemang framöver.   


