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Styrelsens förslag till

Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2016-2017
Eda lägergårdsförening bildades 20 maj 2007. Vi har alltså funnits till i nio år. Det har varit intensivt att
som ideell förening överta verksamheten från kommunen och driva badet och sköta Eda lägergård. Vi har
lyckats väl. Med hjälp av de 500 000 kronor vi fick i bidrag från Sparbanksstiftelsen har vi kunnat lägga
om tak och kitta om fönster i huvudbyggnaden, utfört omfattande brandskyddsåtgärder och installerat
duschar i sovpaviljongen. Dessa pengar har även delvis täckt kostnaderna för upprustning av dasslängan,
installation av vakuumtoaletter och infiltrationsanläggning för bad- och diskvatten. Till detta fick vi även
finansiellt stöd från länsstyrelsen (LOVA-medel) och ett bidrag från Knivsta kommun.
Avloppsanläggningen kommer att fungera som en demonstrationsanläggning för hur en källsorterande
och kretsloppsanpassad avloppslösning kan se ut.
Vi har tillsammans med kommunen och Upplandstiftelsen och stöd från länsstyrelsen (LONA-medel)
startat och drivit en naturskola. Genom ett fortsatt stöd från kommunen och projektbidrag från LEADER
Upplandsbygd har naturskolan kunnat fortsätta och etablerats brett i kommun. Naturskolan är numera en
del av Knivsta kommuns ordinarie verksamhet, men Eda utgör fortfarande naturskolans bas.
Vi har bedrivit en uthyrningsverksamhet som gett inkomster till underhåll, upprustningar och löpande
verksamhet. Vi har genom frivilligt arbete kunnat utföra mycket av arbetet på gården själva och med
hjälp av Knivstas parkavdelning har vi fått fason på brygga och grusgång.
Eda lägergård är ett uppskattat utflyktsmål och allmän badplats och erbjuder barn och ungdomar en
möjlighet att uppleva den uppländska naturen.
Vår plan för det kommande året är att på olika sätt försöka öka och bredda engagemanget för
lägergården. Trots att vi lyckats väl i vår förvaltning av fastigheten är vår verksamhet mycket skör och
alltför beroende av några få dedikerade medlemmar. Att på olika sätt öka intresset för och delaktigheten i
lägergårdens framtid genom nya projekt, samarbeten och aktiviteter är därför en högt prioriterad fråga.
Vi har planerat ett antal medlemsaktiviteter och öppna hus för sommaren men andra uppslag välkomnas
varmt.
 Den 18 juni säsongens första pub. Även detta år kommer Basement Boys och spelar och kvällen
inleds med ett musikquiz
 Andra pubkvällen är inplanerad 16 juli.
 Den 20 augusti arrangeras en Vis- och poesiafton.
 Den 3 september blir det Kräftskiva
 Den 4 september anordnades friluftstriatlon
 Den 18 september återupprepar vi fjolårets succé Äppelfest på Eda.
 Om tiden räcker kommer vi även att arrangera en kurs om slamfärg, med kokning av rödfärg och
ommålning av sovlängan.
 Mot hösten planeras även nya kurstillfällen kring fruktträdbeskärning och skötsel.
Vi ser även ett stort behov i att utveckla informationen och markandsföringen av Eda lägergård och Eda
Naturskola. Vi måste arbeta vidare med hemsida och kanske även Facebook. Medlemmar med kunskaper
och idéer välkomnas varmt till detta arbete.
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Vidare är en upprustning av båthuset och omläggning av sovlängans tak prioriterade åtgärder. Här förs en
dialog med kommunen då dessa renoveringar innebär stora kostnader och då problemen delvis beror på
fel begångna innan föreningen tog över arrendet av fastigheten
Under sommaren måste även äldre plåttak på huvudbyggnaden skrapas och målas om. Vi hoppas att vi
får många medlemmar som vill hjälpa till med detta.
I övrigt fortsätter med vår uppgift att driva och underhålla badplats, mark och fastigheter. Uthyrningen
ska fortsätta. Med stöd av tydliga arbetsgrupper och tre arbetsdagar/helger för medlemmarna om året,
styrelsens regelbundna arbete samt däremellan frivilliga medlemsinsatser kan vi även i framtiden få
verksamheten att fungera. Ideella timmar är viktiga då dessa kan användas som föreningens egeninsats i
olika projektansökningar. Viktigt är att medlemmarna i Eda lägergårdsförening även kan nyttja och få tid
att njuta av lägergården med dess vackra läge, sjön och det fina badet. Vi kommer därför att upprepa förra
årets succéer med konserter, visaftnar, pubkvällar, loppisar, och caféer.

