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Medlemsutveckling
Föreningen hade vid förra årsmötet 309 st. medlemmar och har nu 409 st.

Vår vision
Östkustens största societetshus från badortsepoken kan åter bli en levande mötesplats som med sin
särprägel knyter samman bygdens historia med framtidens möjligheter. Här kan bemärkelsedagar
firas och årsstämmor hållas, omväxlande med musiksoaréer och lokala teaterspektakel. Vi vill
restaurera byggnaden till sitt ursprungliga skick från förra seklets början då den s.k. badortsepoken
spred glans och berömmelse över Östhammar. Vi vill genom detta skapa ett rum för alla, lika
anspråkslöst och tillgängligt som karaktärsfullt och charmigt.

Vår plan
Under 2014 har en detaljerad plan för restaureringen tagits fram, antikvariskt förankrad hos
länsstyrelsen Uppsala län respektive Upplandsmuseet, samt med stöd bland möjliga finansiärer.
Utifrån dessa underlag har ett s.k. temporärt nyttjanderättsavtal kunnat tecknas med
fastighetsägaren Östhammars Kommun. Detta avtal ger Bygdegårdsföreningen rätt till viss
verksamhet i lokalerna fram t.o.m. den 2 september 2015. Föreningen har utnyttjat detta till att
stoppa fortsatt förfall av byggnaden och förbereda för den förestående restaureringen. Detta har
skett genom stort engagemang och omfattande frivilligarbete bland föreningens medlemmar. Lokala
sponsorer bland bygg och entreprenörer har varit ovärderlig hjälp. Särskilt behöver framhållas
Carl G Beck‐Friis Stiftelse för Naturvård och Hembygdskultur som genom sitt mycket generösa
stipendium medför att föreningen i högre utsträckning kan anlita professionell hjälp till ett antal
akuta behov.
Med arbetet under 2014 är föreningen förberedd att sätta igång med själva restaureringen.
Under 2015 kommer föreningen arbeta med målsättningen att teckna ett s.k. tillsvidare
nyttjanderätts‐ och arrendeavtal med Östhammars Kommun, och med hjälp av detta sätta igång ett
fullt ut finansierat restaureringsarbete.

Möten
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft ett konstituerande möte och 10 st. styrelsemöten.
Utöver styrelsen har 3 arbetsgrupper: Byggruppen, Informations‐ och kommunikationsgruppen samt
Evenemangsgruppen varit verksamma under året. Resultaten har kontinuerligt rapporterats till
styrelsen. Vidare har möten och träffar hållits med kommunföreträdare, potentiella finansiärer och
sponsorer, medlemmar och allmänheten.

Viktiga händelser under verksamhetsåret
Mar 2014

Ett konstituerande möte och ett styrelsemöte, informationsmöten och besök
hos potentiella sponsorer, arbetsmöten och framtagning av den s.k.
Fördjupade Avsiktsförklaringen (affärsplan med avkastningskalkyl)

Apr 2014

Två styrelsemöten, informationsmöten, utskick till medlemmar, svar på Lage
Winös insändare, besök hos potentiella finansiärer, besök hos Millimeter
Arkitekter AB och fortsatt arbete med Fördjupad Avsiktsförklaring. Beslut om
vision för Bygdegårdsföreningen

Maj 2014

Arbetsmöten och färdigställande av den s.k. Fördjupade Avsiktsförklaringen,
redovisning av den Fördjupade Avsiktsförklaringen inför Kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU)

Jun 2014

Två styrelsemöten, ett extra KSAU hålls inför kommunfullmäktige (KF)
samma dag, där dagordningen för KF justeras så att den Fördjupade
Avsiktsförklaringen avfördes, informationsmöten och besök hos potentiella

finansiärer samt möte mellan kommunrepresentant, SKB, Millimeter
Arkitekter AB och bygdegårdsföreningen

Jul 2014

Besök och förhandlingar med kommunledningen beträffande temporärt
nyttjanderättsavtal och fototävling i gratistidningen Östra Uppland med
Källör som motiv

Aug 2014

Ett styrelsemöte, tecknandet av ett temporärt nyttjanderättsavtal

Sep 2014

Möten med kommunledningen, Öppet hus i Källör, arbetsdagar, besök hos
potentiella finansiärer

Okt 2014

Ett styrelsemöte, möte med kommunchefen och SKB, loppisaktiviteter och
arbetsdagar

Nov 2014

Ett styrelsemöte, arbetsdagar, loppisaktiviteter, färganalys genomförd med
bidrag från Länsstyrelsen och framtagning av kalendrar

Dec 2014

Ett styrelsemöte, möte med kommunpolitiker i Källör samt försäljning av
kalendrar och vykort på skyltsöndagen

Feb 2015

Ett styrelsemöte, möten i arbetsgrupperna

Ett stort tack till alla medlemmar, sponsorer och arbetsgrupper vars positiva och uthålliga
engagemang varit avgörande för föreningens framgångar under verksamhetsåret 2014.
”Ett återskapat Källör gör Östhammar attraktivare att besöka och bo i tack vare dess särprägel och
människors engagemang”
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