Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening 2014
Styrelsearbete: Under året har fem protokollförda styrelsemöten ägt rum. Under mötena har främst
frågor kring omläggning av tak och rustning av glasverandan, översyn av båthuset och utvecklingen av
naturskolan diskuterats. En omfattande digital dokumentation av fastigheten har påbörjats med bilder
och utförliga instruktioner för olika arbetsrutiner för underhåll och drift. Försäkringsfrågan har tagits
upp igen och hanteras i samverkan med kommunen. Vidare har nya medlemstillvända aktiviteter
planerats och nya samarbeten och möjligheter till att söka nya projekt diskuterats.
Eda Naturskola: Naturskolan har under året drivits vidare som ett LEADER-projekt (EU:s
landsbygdsutveckling). Naturskolan fick även finansiellt stöd från utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och fritid- och kulturnämnden samt Upplandstiftelsen. Förutom verksamhet på Eda
lägergård, som fortsatt är naturskolans bas, har naturskolan varit ute på matproducerande gårdar,
smultronställen i kommunen och i skolornas närhet och samverkat med andra föreningar och lokala
företagare. Naturskolan har även varit en drivande part i LEADER-projektet Levande årum i Knivsta.
Under hösten 2104 togs ett politiskt beslut om att naturskolan ska permanentas. Beslutet innebär att
naturskolan nu ska bli en del i kommunens verksamhet. Trots att Eda lägergård förblir naturskolan bas
kommer mycket verksamhet ske i andra delar av kommunen. Eda naturskola kommer nu heta Knivsta
naturskola i Eda.
Investeringar och underhåll: Under året lades glasverandans tak om. Det klumpiga betongteglet har
bytts mot smäcker plåt och en hel del murket virke har bytts mot nytt. Med hjälp av kommunen kunde
vi även byta ut den gamla trasiga bryggan, där flera bräder redan ersatts, mot en ny. Den gamla
bryggan bogserades ut en bit i sjön och förankrades med betongsugga och blev sommarens populäraste
häng. Vi har infört källsortering i lägergården. Under arbetsdagarna har även allehanda städning och
utrensning av uttjänta möbler och annan utrustning skett liksom komplettering av desamma.
Uthyrning och bad: Lägergården har varit uthyrd vid 70-tal tillfällen. Främst har vi haft besök av
naturskolan, skolklasser och idrottsföreningar men även födelsedagsfester 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 sommaren var badet
mycket välbesökt.
Medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet: År 2014 har föreningen haft 107 betalande
medlemmar. Det är ett rejält medlemstapp som vi måste ta igen. Vi har anordnat två arbetshelger/dagar
i samband med öppning och stängning av lägergården.
I samband med årsmötet den 10 maj höll vi öppet hus med café, loppis, naturskola och möjligheter att
köpa lotter, byta plantor och paddla kanot.
Den 19 juli hölls en välbesökt pubkväll med musikquiz och den 9 augusti hölls som traditionen bjuder
sommarens vis- och poesiafton. Årets upplaga bjöd på stämningsfull musik, dikter och allsång och var
så välbesökt att alla inte fick plats inomhus. Den 30 augusti hölls en kräftskiva i lägergården.
Den 14 september anordnades för första gången ett friluftstriatlon tillsammans med friluftsfrämjandet,
Knivsta kulturförening och Långhundra IF.
Den 21 september besökte drygt 200 personer vår äppelfest. Under dagen kunde man få sina äpplen
mustade och fråga om allt som har med äpplen och äppelträd att göra, gå äppeltips-promenad, klappa
kaniner och kolla in höns, rida ponny, träffa biodlare, köpa honung, blommor, saft och sylt, snacka och
tjacka fågelholkar, fika på Edacaféet, prata med hembygdsföreningen och pyssla med naturskolan. En
äppelkaketävling hade även utlysts och gemensamt smakade vi och bedömde de nära femton
inlämnade tävlingsbidragen.

Föreningen förärades nyligen med priset årets bästa förening i Knivsta. Föreningsrådet motivering
lyder:
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.

Sammantaget har aktiviteten varit god i föreningen under året. Naturskolan har utvecklats och
etablerats. Arbetsdagarna börjar bli mer välbesökta vilket är glädjande och andra gemensamma
aktiviteter 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.

