Eda lägergård

Dagens Eda lägergård ägs av Knivsta kommun och sköts av enskilda
kommuninvånare på frivillig basis genom Eda Lägergårdsförening.
Denna förening bildades 20 maj 2007 och förspelet var ett förslag om
att privatisera lägergården. De som stod bakom föreningen önskade att
badet och lägergården i stället skulle ”bevaras för allmänheten, särskilt
barn och ungdom”. Denna strävan fick kommunens stöd och
lägergårdsföreningen erhöll ett avtal om att arrendera lägergården just
till gagn för allmänheten, särskilt barn och ungdom. Den vackra miljön
kring den gamla lägergården med öppen ekbevuxen mark och badplats i
Norrsjön skulle vårdas och göras tillgänglig för allmänheten.

Historik
Första belägget för att ett hus stått där huvudbyggnaden står idag är från
en häradsekonomisk karta från 1859. 1861 ska fastigheten ha övergått
till Julius från Sass, som enligt vissa källor använt Villan, som den då
kallades, som jaktstuga. 1882 ska fastigheten ha köpts av häradsskrivare
K.R. Grönbeck som var delägare i trävarufirman Krantz och Grönbeck
och använts som sommarbostad. Koloniverksamheten startade 1913 då
föreningen Uppsala skollovskolonier köpte lägergården. Genom en
donation till Uppsala kommun 1976 fortsatte koloniverksamheten sedan
i kommunal regi.
Lägergården tillföll Knivsta kommun vid kommundelningen 2003.
Redan samma år började Knivsta kommun undersöka möjligheterna att
sälja Eda lägergård. Orsaken angavs vara att lägergårdsverksamheten
gick med förlust och att det främst var föreningar och skolor från
Uppsala och inte från Knivsta som utnyttjade lägergården. Men Eda
lägergårdsförening blev i stället lösningen på problemen.
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Föreningen har ca 170 betalande medlemmar från den omgivande
bygden. Ett tjugotal av dessa är aktivister som lägger ner mycket arbete
på lägergården. Genom att söka pengar från olika fonder, stiftelser och
myndigheter samt genom att hyra ut lägergården har vi rustat, reparerat
och vidareutvecklat anläggningen. Vi har bl.a låtit lägga nytt tak på
huvudbyggnaden, gjort omfattande brandskyddsarbeten, installerat
duschar, målat och tapetserat huvudbyggnadens ovanvåning samt låtit
bygga en infiltrationsanläggning för disk- och duschvatten liksom ett
kretsloppsanpassat slutet system med extremt snålspolande toaletter.
Vi har tillsammans med Knivsta kommun och Upplandstiftelsen sökt
pengar och lyckats starta upp och etablera en naturskola som vänder sig
till elever och pedagoger i skolan och förskolan. Naturskolan är idag en
del av kommunens verksamsamhet. Vi har även i samverkan med andra
föreningar anordnat läger för familjer med olika bakgrund och nu senast
i somras ett byggnadsvårdsläger med deltagare från hela landet.

Huvudbyggnaden innehåller en samlings- och matsal för ca 60 personer,
kök samt ytterligare 6 rum och en glasveranda. Till lägergården hör
också en sovpaviljong med sovplats för 32 personer fördelade på tolv
tvåbäddsrum och två fyrbäddsrum. Uthyrningsverksamheten är
avgörande för att finansiera drift och skötsel av lägergården. Badplatsen
är alltid öppen för allmänheten även om själva huset är uthyrt.
Lägergården och badet ägs av Knivsta kommun och sköts om av
frivilliga i Eda lägergårdsförening. Medlemmarna skrapar och målar
husen, klipper gräset, rensar skräp, tömmer soptunnor, städar toaletter
mm för att göra det trevligt för kommunens invånare!
Styrelsen för Eda lägergårdsförening består verksamhetsåret 2018-19 av
ordförande Sara Antell, kassör Runa Steen, sekreterare Yvonne Bispfors
samt ledamöterna, Jakob Lena Charpentier, Sten Pettersson, Elin
Uvenman, Erik Andersson och Ove Engström.
Läs mer på http://edalagergard.se och stöd oss gärna genom att skänka
en gåva eller bli medlem 100 kr/år plusgiro 311 311-5 eller Swish
072-334 41 06. Glöm ej att ange din epost-adress. − Tack för ditt stöd!

Full aktivitet när föreningens medlemmar tog över lägergården 2007.

