
Information angående Bygdegårds-
föreningen Societetshuset Källör

Hej, här kommer lite information om vad som hänt 
sedan årsmötet. Förutom det konstituerande mötet har vi haft 3 
styrelsemöten, 1 informationsmöte, 1 arbetsgruppsmöte och ett möte med 
Upplands bygdegårdsdistrikt.

Vi har nu drygt 200 medlemmar, lite osäkert hur många det är exakt då alla 
inte hunnit betala sin medlemsavgift. Det lyckade informationsmötet gav fler 
medlemmar och några skrev upp sig som intressenter till att hjälpa till i 
någon form. Kommunledningen infann sig till informationsmötet, likaså 
representanter från Bygdegårdarnas riksförbund och Uppsala 
bygdegårdsdistrikt. Länsstyrelsen och Upplandsmuseet var där och 
informerade om den rapport man tagit fram angående Societetshuset. 
Länsstyrelsen ska nu utreda om fastigheten ska byggnadsminnesmärkas och 
kommunen har uppmanat oss att skriva en avsiktsförklaring. 

De medlemmar som vet med sig att ni inte informerat om era mailadresser 
kan gärna höra av sig och göra det.

Styrelsen har beslutat att bilda olika typer av arbetsgrupper, bl.a. en som 
börjat titta på den avsiktsförklaring som kommunen vill ha. Samma grupp 
har också för avsikt att kontakta hantverkare i kommunen inom kort och 
kolla om det finns intresse att sponsra oss med handkraft eller på annat sätt.

Efter vårt sista styrelsemöte anslöt 5 medlemmar från Uppsala läns 
bygdegårdsdistrikt. De ville höra hur det gått för oss och informera om sin 
verksamhet samt att de finns för att stödja oss i vårt arbete. De ansåg att vi 
har en stor potential i Societetshuset Källör och att vi har stora chanser att 
lyckas med vårt arbete och våra idéer om kommunen går med på att låta oss 
arrendera fastigheten.

Kvartalsmöten kommer att hållas för att lämna aktuell information och 
besvara frågor torsdagen den 5 september kl. 18.30 och torsdagen den 7 
november kl. 18.30 båda tillfällena i Missionskyrkan.

På återhörande   

Siv Landström   
ordförande


