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Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening 2017
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 skötseln av vår vakuumtoa- och avloppsanläggning har ägt rum under året.
Däremellan har delar av styrelsen deltagit i och själva arrangerat en rad olika möten och
platsbesök ute på Eda lägergård med olika samarbetspartners, inte minst kommunen, för att
driva föreningens arbete framåt.
Firandet av föreningens 10-årsjubileum
Tack vare en utvecklingscheck från Upplandsbygd på 50 000 kr kunde föreningen fira sitt 10årsjubileum. Bland annat genomfördes en rad arrangemang under vår och sommar.
Höjdpunkten var en uppskattad jubileumsmiddag i lägergårdens matsal för föreningens
medlemmar. På middagen hölls givande tal om föreningens tillblivelse och äldre historia.
Dessutom hade minnesfotografier från svunna tider på lägergården producerats både på
vykort och i form av inramade tavlor. En ny hemsida har även tagits fram.
Byte av tak på sovlängan
Det frostsprängda tegeltaket på sovlängan har under året bytts till ett plåttak. Finansieringen
och projekteringen av denna renovering har Knivsta kommun helt och hållet stått för.
Föreningen har blivit registrerad arbetsgivare hos Skatteverket.
En översyn har gjorts av lönesystemet för främst lägergårdsföreståndaren (Runa) och hennes
assisterande maskinist (Göte). Lönerna hanteras nu enligt Skatteverkets grundprinciper för
ideella allmännyttiga föreningar med inbetalning av arbetsgivaravgift och preliminärskatt.
Omarbetning av hemsidan
Föreningens hemsida som länge varit svår att administrera och uppdatera har fått ett rejält
”ansiktslyft” genom hjälp av vår IT-expert Mikael Durling.
Kontinuerlig datoriserad bokföring
Föreningens bokföring har under året lagts in på det databaserade verktyget Visma. På detta
sätt kan föreningens ekonomi kontinuerligt följas upp vid varje styrelsemöte.
Investeringar och underhåll
För att minska våra elräkningar har tidigare beslutats att slå ihop de nuvarande två elabonnemangen i huvudbyggnaden respektive sovlängan till ett abonnemang. Detta har bland
annat inneburit att en ny s.k. serviskabel fått grävas ner mellan huvudbyggnaden och
sovlängan. Grävarbetet och kabeldragningen, är nu fullbordade. Återstår borttagning av
elmätare i sovlängan och anslutning av den nya elkabeln till huvudbyggnadens existerande
elcentral. I samband med grävarbetet för denna kabel passade vi också på att gräva ner tre
fundament för belysningsstolpar på den mörka skogsstigen upp till sovlängan.
Belysningsstolparna planeras att köpas in och installeras under sommaren 2018.
Den tidigare planerade ommålningen av huvudbyggnadens plåttak samt renoveringen av
sjöstugan har fått lov att skjutas fram till 2018 p.g.a. resursbrist.
Drift och underhållsarbetet vad gäller vår miljövänliga vakuumtoa- och
infiltrationsanläggning har analyserats extra noggrant under året i samarbete med ett möte
med våra entreprenörer Lars ”Larra” Hedman och Leif Skals. Vi är helt beroende av att dessa
anläggningar fungerar och har därför inlett en dialog med kommunen om att få stöd från deras
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VVS-jourbolag, främst när Runa och Göte är på semester. Målsättningen är att teckna ett
jouravtal med kommunen i frågan innan uthyrningssäsongen börjar under våren 2018.
Under säsongens inledande och avslutande arbetsdagar har medlemmarna som vanligt
bidragit med bland annat lövkrattning, städning av huvudbyggnaden och sovlängan samt
tömning och öppning av vatten- och avloppsledningar.
Uthyrning och bad
Lägergårdens uthyrningsintäkter har varit goda och i paritet med förra årets intäkter. Främst
har vi haft besök av naturskolan, skolklasser och idrottsföreningar men även födelsedagsfester
och andra kalas 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.
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.
För andra året i rad anordnade Naturskolan tillsammans med Rädda barnen och Tillsammans
för Knivsta ett familjeläger på lägergården där familjer från bland annat Syrien, Libanon,
Afghanistan, Eritrea, Australien och Sverige deltog. Lägret pågick under tre dagar, 25-27 juli,
och dagarna fylldes med bland annat lek, paddling, fotboll och pyssel.
Naturskolan var även delaktig i det ungdomsläger som anordnades på lägergården där
nyanlända och etablerade ungdomar under tre dagar njöt av sommaren och umgicks på
lägergården.
Medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet
År 2017 har föreningen haft 176 betalande medlemmar. Det är en liten ökning från förra året
vilket är glädjande.
Den 22-23 april ordnades våröppning med efterföljande sopplunch.
I samband med årsmötet den 13 maj hölls öppet hus med naturskola och möjligheter att
paddla kanot och delta i olika jubileumsaktiviter.
Den 17 juni firade vi föreningens 10-årsjubileum. 44 vuxna och 18 barn deltog i festligheten
då det bjöds på mat och där bl.a. Tore Sjöquist presenterade en trevlig historik över
föreningens tillblivelse och Sara berättade om tiden då Uppsala skollovskolonier drev
sommarkollo på Eda lägergård.
Den 3-15 juli hölls ett 4H läger med sommarkollo.
Den 25-27 juli hölls familjeläger med deltagare från bl.a. Syrien och Afghanistan (se ovan).
Den 29 juli hölls en poesi- och visafton med musicerande, diktläsning, allsång och föreläsning
om Lägergårdens äldre historia. Förutom gott att dricka kunde även gästerna beställa en
tapastallrik. Ett 50-tal medlemmar deltog.
Den 3 september anordnades för fjärde gången ett välbesökt friluftstriathlon på Eda. Ett
hundratal personer i olika åldrar deltog. Det paddlades kanot, orienterades och lagades mat
över öppen eld.
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Den 10 september besökte drygt 200 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 bygga insektshotell med naturskolans nere vid stranden. Föredrag om ”äpplen
förr och nu” samt om att ta till vara människors och naturens resurser på ett socialt och
ekologiskt ansvarsfullt sätt hölls av Ann-Catrin Thor respektive Yvonne Bispfors. Även detta
år hade en äppelkakstävling utlysts och gemensamt smakade vi och bedömde fem inlämnade
tävlingsbidrag.
Den 18 oktober stod lägergården som värd för Upplandsbygd - Lokalt Ledd Utvecklings
styrelsemöte. Upplandsbygd har under åren stöttat två av lägergårdens projekt vilket bland
annat resulterat i en permanentning av naturskolans verksamhet, inköp av ett flertal kanoter,
paddlar, nya flytvästar, eldstad, bänkar och bänkbord, tipi samt en mängd aktiviteter och
produkter framtagna i samband med föreningens 10-års jubileum.
Sammanfattning
Aktiviteten har återigen varit god i föreningen under året. Arbetsdagarna har inte varit så
välbesökte men de andra gemensamma evenemangen har varit uppskattade. Fortsatta
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
effektivt och utan stress.

