Styrelsens förslag till
Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2020-2021
Eda lägergårdsförening bildades 20 maj 2007. Vi har alltså funnits till i tretton 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 fungerar idag som en demonstrationsanläggning för hur en
källsorterande och kretsloppsanpassad avloppslösning kan se ut.
Vi har tillsammans med kommunen och Upplandstiftelsen och med stöd från länsstyrelsen
(LONA-medel) startat och drivit en naturskola. Genom ett fortsatt stöd från kommunen och
projektbidrag från LEADER Upplandsbygd har naturskolan kunnat fortsätta och etablerats
brett i kommun. Naturskolan är numera en del av Knivsta kommuns ordinarie verksamhet,
men Eda utgör fortfarande naturskolans bas. Under 2018 arrangerande lägergården
tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen och Lagga hembygds- och fornminnesförening
ett byggnadsvårdsläger på Eda lägergård. Då renoverades bland annat sjöstugan.
Vi har under åren bedrivit en uthyrningsverksamhet som gett inkomster till underhåll,
upprustningar och löpande verksamhet. Vi har genom frivilliga krafter kunnat utföra mycket
av arbetet på gården själva och med hjälp av Knivstas parkavdelning har vi fått fason på
brygga och grusgång.
Vår plan för det kommande året är att på olika sätt försöka öka och bredda engagemanget för
lägergården. I rådande läge med Coronapandemi är planeringen svår att genomföra och då
ingen vet hur sommaren ser ut kan vi inte planera så mycket aktiviteter. Lägergården var inför
säsongen helt uthyrd men tyvärr har många aktiviteter avbokats, tex så är
orienteringstävlingen O-ringen framflyttad ett år och därför stora avbokningar i år.
Vårens öppningshelg har genomförts främst utomhus.
Sovlängans korridor är i akut behov av ommålning, något vi planerar göra innan den
uthyrning som eventuellt kvarstår.
Målning utomhus av veranda. Planeras under sommaren.
Brygga utanför bastun. Schaktning och borttagning av gammal brygga sker under våren.
Byggnation av ny brygga planeras för att bl.a. slippa lägga i kanoterna vid badbryggan.
Arbetet sker ideellt med frivilliga krafter.
På grund av Corona har flertalet av årets evenemang ställts in. Men vi planerar för aktiviteter
enligt följande:
25-26april Öppning av lägergården

8 aug framflyttat årsmöte med möjlighet till digital uppkoppling (måste efterfrågas några
dagar innan mötet).
8-9 aug Skrapning och målning av huvudbyggnadens baksida
27 september Äppelfest kl. 11-15 i samarbete med Charlottenlunds musteri m.fl. lokala
föreningar och företagare, med reservation för att evenemanget kan behöva ställas in.
11 Oktober stängning av lägergården
I övrigt fortsätter vi med vår uppgift att driva och underhålla mark och fastigheter.
Uthyrningen ska fortsätta. Med stöd av tydliga arbetsgrupper och minst två arbetshelger 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 och snart också bastun.

