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Styrelsearbete 
Styrelsen har under den senaste perioden bestått av ordförande Sara Antell, sekreterare 
Yvonne Bispfors, kassör Runa Steen samt ledamöterna Lena Charpentier, Erik Andersson, 
Mats Engström och Ove Engström. Under året har sju protokollförda styrelsemöten ägt rum. 
Under året har Mats Engström varit delaktig i uthyrningsverksamheten och skötseln av 
lägergården. Han har även varit Runa Steen behjälplig i ekonomiska frågor. Andra 
medlemmar har även varit delaktiga i löpande skötsel av lägergården t.ex. Therese Anttila. Ett 
antal möten med Knivsta kommun har ägt rum där frågor om samarbetet med föreningen och 
olika praktiska projekt diskuterats. 
 
Investeringar och underhåll 
Ett stort arbete där många medlemmar har varit delaktiga har gjorts i sovlängan. Därutöver 
har en målarfirma målat om några av rummen. Fyra rum är totalrenoverade. Ett rum har 
Antoinette Wärnbäck inrett. Lampor är bytta och verandan målad. Bord är målade med 
äggoljetempera. Alla fönster är linoljade och några sängar målade mm. Ett stort arbete med 
elen är gjort, främst av Ove Engström, som sett över eluttag och gjort förbättringar.  
Nya korgstolar till huvudbyggnadens veranda är inköpta. 
 
Utemiljö 
Utebelysning på fasaden och gammaldags lyktstolpar är äntligen på plats. Nya 
trädgårdsmöbler och bänkbord är införskaffade. En kryddträdgård är anlagd av Lena 
Charpentier, där Knivsta trädgårdssällskap varit delaktiga. Nedfallna träd har tagits om hand 
och blivit till välbehövlig ved för bastun. 
 
Uthyrning och bad 
Lägergårdens uthyrningsintäkter har varit något mindre än tidigare år. Främst har lägergården 
varit uthyrd till Naturskolan samt för olika typer av lägerverksamhet, skolklasser och privata 
arrangemang. 
 
Bastubyggnation 
Några medlemmar har under ledning av Erik Andersson byggt en fantastiskt fin vedeldad 
bastu. Ett fint tillskott inför framtiden på lägergården.  
 
Knivsta naturskola i Eda 
Under året har bland annat niondeklassare från Adolfsbergskolan i Knivsta haft lägerskola på 
Eda med övernattning i tält, paddling, livräddning, naturstudier och första hjälpen. Även i år 
ordnades ett familjeläger tillsammans med Rädda barnen och Friluftsfrämjandet.  
 
Medlemsaktiviteter och utåtriktad verksamhet 
De öppna aktiviteterna var många: 
Den 13-14 april var det våröppning av lägergården. 
I samband med årsmötet den 11 maj hölls öppet hus med naturskola och möjligheter att 
paddla kanot. Tipspromenad och efterföljande sopplunch. 
Den 26 maj var det en friluftsdag med olika aktiviteter 
Den 21 juni (midsommaraftonen) anordnade Eda samfällighet midsommarfirande då deras 
midsommaräng helt förstörts av vildsvin. 
Den 20 juli var det Poesi- och visafton med musik, diktläsning och traditionsenlig allsång. 
Medlemspuben var öppen och enkelt tilltugg kunde även inhandlas till självkostnadspris. Ett 



50 tal medlemmar deltog Ett stort tack för de fantastiska insatserna från våra lokala, 
musikaliska talanger! 
Den 7-9 augusti arrangerades Familjeläger  
Den 15 september hade vi en välbesökt Äppelfest tillsammans med Charlottenlunds musteri. 
Under dagen kunde man bland annat få sina äpplen sortbestämda av en mycket skicklig 
pomolog och fråga om allt som har med äpplen och äppelträd att göra. Man kunde träffa 
biodlare, köpa honung, blommor, saft och sylt, snacka och tjacka fågelholkar, fika på̊ 
Edacaféet och tova ulläpplen med naturskolan nere vid stranden. Böcker gick att köpa av 
lokal författare mm mm. 
Även detta år hade en äppelkakstävling utlysts och gemensamt smakade vi av och bedömde 
tävlingsbidragen. 
Den 12 och 13 oktober stängde vi lägergården inför vintern. 
 
Sammanfattning 
Aktiviteten har varit god i föreningen under året. Vi är fler och starkare än någonsin! 
Arbetsdagarna har glädjande nog varit mer välbesökta än vanligt. Det är viktigt att allas vårt 
engagemang för lägergården känns kul och stimulerande och att arbetet kan genomföras 
effektivt, utan känsla stress och onödig press. 


