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Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening 2016  

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

medlemsaktiviteter, ekonomi och drift och underhållsrutiner diskuterats. En hel del diskussioner om 

föreningens avtal med främst kommunen har också ägt rum för att förtydliga våra förvaltningsrutiner.  

Hyresavtal ersätter vårt tidigare Arrendeavtal: Arbetet med ett reviderat arrendeavtal som startades 

redan 2015 har till slut gett resultat. Efter fem förberedande möten hos kommunen godkändes det nya 

hyresavtalet den 19 januari 2017 av vår ordförande Sara Antell och kommunens fritidschef Carina 

Nordlander, fritids- och kulturchefen Lena Larsson samt fastighetschefen Eva Mårtensson. 

Kommunens begäran att ersätta vårt tidigare arrendeavtal med ett hyresavtal baseras främst på att Eda 

Lägergårdsförening inte nyttjar mark för odling etc. utan hyr ut kommunens lokaler framförallt till 

skolor och ideella föreningar. Det nya hyresavtalet innebär att föreningen kommer att betala 5 000 kr 

per månad i hyra till kommunen. Denna hyra har vi dock möjlighet att få tillbaka genom att föreningen 

av kommunen erbjuds att en gång per år fakturera förvaltningskostnader motsvarande den årliga 

hyran.   

Renodling av förvaltningen av hemsidan 

Föreningens hemsida har hittills kostat medlemmarna nästan 1 000 kr per år i förvaltningsavgifter. 

Denna kostnad har nu reducerats till 255 kr per år bl.a. genom att vi avslutat domännamnet 

edalägergård.se som väldigt få medlemmar utnyttjade. Den domänadress som används idag är 

edalagergard.se. En omarbetning av vår hemsida är planerad att utföras under 2017. 

Investeringar och underhåll  

Föreningen har förhandlat fram en finansieringslösning med kommunen vad gäller renoveringen av 

det slitna tegeltaket på sovlängan. Kommunen tar på sig rollen som ”totalentreprenör” i form av 

upphandling, finansiering och projektering av detta arbete. 

Under arbetsdagarna har allehanda städning och utrensning av uttjänta möbler och annan utrustning 

skett liksom komplettering av desamma.  

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

och frysar köptes in.  

Värmeelementen har bytts ut både på lägergården och i huvudbyggnaden. Vi är tacksamma att ha Sten 

Pettersson som engagerad elektriker i vår styrelse. Sten har även projekterat kabeldragning av ny 

elkabel mellan huvudbyggnaden och sovlängan. Den nya elkabeln gör det möjligt att ersätta våra två 

elabonnemang hos Vattenfall med ett enda mer kostnadseffektivt abonnemang. På köpet kommer 

denna kabeldragning också ge oss en välbehövlig belysning av vägen upp till sovlängan. 

Ett samarbete med Knivsta kommun vad gäller jourtjänst då våra toaletter trilskas har även påbörjats. 

Vi räknar med att ha ett avtal med kommunen klart till sommaren. 

För att skapa en bättre planering av det ganska tunga förvaltningsarbetet har vi gjort upp en 

verksamhetskalender på Google Kalkyl. Denna kalender kan öppnas och uppdateras av vem som helst 

inom i första hand styrelsen. 

Uthyrning och bad  

Lägergården har varit uthyrd mer än någonsin tidigare. 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.  
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Knivsta naturskola i Eda  

Under året har närapå samtliga elever i förskoleklass och årskurs fem i Knivsta besökt Eda lägergård. 

Vi har bland annat paddlat och vandrat, lagat mat över eld och på stormkök, letat efter liv i löv, pratat 

om ekosystemtjänster och allemansrätten, njutit av skogens stillhet och på olika sätt prövat våra 

kroppar och sinnen. Två fortbildningar för Knivstas förskolepersonal hölls också på Eda 

 

Medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet 

År 2016 har föreningen haft 173 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 gett resultat.  

Vi har anordnat 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 

Den 18 mars hade vi besök av vår kontaktperson hos kommunen Carina Nordlander och hennes 

kolleger inom finans och- kulturförvaltningen. Avsikten med besöket var att dels presentera 

lägergårdens historik samt nuvarande ekonomiska plan och dels promenera runt på lägergårdens 

”ägor” för att ge de kommunala tjänstemännen en bättre grund att stå på inför framtagningen av det 

nya hyresavtalet. 

I samband med årsmötet den 15 maj höll Peder en presentation om Eda Lägergårds tidiga historia. 

Därefter hölls öppet hus med café, naturskola och möjligheter att paddla kanot. Mötet var välbesökt 

och även under öppet hus kom det besökare. 

Den 18 juni hölls en första pubafton och en mycket uppskattad spelning med Come together på 

lägergården.  

Den 4-15 juli hölls ett 4H läger med sommarkollo. 

Den 16 juli hölls den andra pubaftonen med ett spännande musikquiz som leddes av Sara.  

Den 18-23 juli hölls familjeläger. Lägret arrangeras i samarbete mellan bland annat Naturskolan, Eda 

lägergårdsförening, Rädda barnen och Tillsammans för Knivsta. Lägret hade cirka 40 deltagare med 

rötter i bland annat Somalia, Albanien och Sverige. 

Den 20 augusti hölls som traditionen bjuder sommarens vis- och poesiafton. Årets upplaga bjöd på 

både vokal- och instrumental musik samt diktläsning och allsång.  

Den 4 september anordnades för tredje gången ett välbesökt friluftstriathlon på Eda. Ett hundratal 

personer i olika åldrar deltog aktivt. 

Den 11 september höll kören Adolf Fredrik Revival konsert för ca 25 besökare i lägergården, 

Den 18 september besökte drygt 100 personer vår Äppelfest. Under dagen kunde man få sina äpplen 

artbestämda och fråga om allt som har med äpplen och äppelträd att göra samt träffa biodlare, köpa 

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

naturskolans insekter och växter nere vid stranden. Även detta år hade en äppelkaketävling utlysts och 

gemensamt smakade vi och bedömde fem inlämnade tävlingsbidrag.  

Sammanfattning  

Aktiviteten har rent allmänt varit god i föreningen under året. Arbetsdagarna har inte varit så 

välbesökte men de andra gemensamma evenemangen har varit uppskattade. Stora satsningar på 

strukturering av vårt förvaltningsarbete har därför prioriterats för att säkerställa att rutiner och 

bemanning av detta arbete skall kännas stimulerande och kunna genomföras utan stress.  


