Styrelsens förslag till

Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2015-2016
Eda lägergårdsförening bildades 20 maj 2007. Vi har alltså funnits till i åtta 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 kunnat driva en naturskola i Knivsta kommun. Genom ett fortsatt stöd från kommunen och
projektbidrag från LEADER Upplandsbygd har naturskolan kunnat utvecklas och etablerats brett i
kommunen. Naturskolan har nu permanentats. Genom bidrag till naturskolan har vi även kunnat köpa in
nya kanoter och flytvästar samt rusta upp grillplatsen med en ny eldstad, stockbänkar och bänkbord på
lägergården.
Vi har bedrivit en uthyrningsverksamhet som gett inkomster till underhåll och löpande verksamhet. Vi
har genom frivilligt arbete kunnat utföra mycket av rustningen på gården själva. Med hjälp av Knivstas
parkavdelning har vi fått praktisk och finansiell hjälp för att få ordning på brygga, strand och grusgång.
Under året har även tilldelats Knivsta föreningsråd pris till bästa förening 2014. Men vår verksamhet är
skör. Vi står inför omfattade renoveringsarbeten i huvudbyggnaden nedervåning och allt för mycket
arbete vilar på några få engagerade medlemmar.

Vår plan för det kommande året är framförallt att hitta nya vägar för att få en långsiktigt hållbar
förvaltning av fastigheten. Vi kommer bland annat anordna en workshop i anslutning till årsmötet för att
samla upp nya idéer som styrelsen kan arbeta vidare med under året. Styrelsen har även påbörjat arbetet
med att ta fram en digital förvaltningsöversikt där drift och underhåll av lägergårdens på ett pedagogiskt
sätt finns dokumenterat med bilder, tydliga arbetsinstruktioner och checklistor. Peder Norling kommer att
redogöra för denna sida under årsmötet. Nya samtal kommer även föras med kommunen om hur vi kan
arbeta vidare för att hitta bra gemensamma lösningar för lägergården.
Vi kommer fortsätta att utveckla informationen och marknadsföringen av Eda lägergård. Vi kommer
genomföra fler utåtriktade insatser och på så sätt öka stödet för lägergården, t.ex. genom ett ökat antal
aktiva medlemmar. Vi ska arbeta vidare med vår hemsida och Facebook.
I samband med årsmötet hålls en Vårfest med naturskolan, kanotpaddling, café, loppis och planbyten.
Detta öppna hus har annonserats på Facebook, kommunens hemsida, genom utskick till skolor och
förskolor och i Upplandsstiftelsens utflyktskalender.
Den 13 september kommer vi upprepa förra årets succé – Äppelfesten. Vi kommer bjuda in brett och
erbjuda spännande aktiviteter som sortbedömning av äpplen, äppelmustning, trädbeskärning och
ympning. Vi kommer bjuda in lokala producenter och föreningar för att lyfta frågor om biologisk
mångfald, lokal utveckling och livsmedelsberedskap. Naturskolan kommer köra aktiviteter och en
äppeltipsrunda och en äppelkaketävling kommer även i år att utlysas.

Vi hoppas även att i år kunna arrangera ett Friluftstriatlon i samverkan med andra föreningar såsom
Friluftsfrämjandet, Scouterna i Knivsta, Långhundra IF och Knivsta kulturförening.
Vi kommer påbörja renoveringsarbeten på huvudbyggnadens nedervåning. Vi kommer anlita
professionella målare men även på olika sätt försöka att med hjälp av medlemmar göra mycket av
förarbetet själva. En skrapkväll har redan utlysts fredag den 15 maj.
Båthuset måste rustats upp. Dess grund, tak och golv måste ses över. Hur långt vi kan genomföra detta
med hjälp av ideella krafter återstår att se. Men även här kan professionella hantverkare behöva anlitas.
Ställningar för att kunna lägga upp kanoterna utomhus ska byggas.
Vi kommer fortsätta 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.
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