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Kassör  Bernt Westerlund (2 år) 
Sekreterare  Henrik Andersson (1 år) 
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     samt Lotte Borgström (suppleant, 1 år), Ingela Carlén (suppleant, 2 år)                           
  och Sven Jönsson (suppleant, 1 år)  
                                                      

Valberedning Per Ingemarsson (sammankallande), Gunnar Frisell och Inger Sjökvist  
 
Revisorer  Karl-Fredrik Ingemarsson och Örjan Ersson  
 
Revisorsuppleant Catrin Boll  
 

 
Medlemsutveckling 
Föreningen hade vid förra årsmötet 409 st. medlemmar och har nu 468 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 ett ursprungligare 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. 

 

 Aktiviteter under 2015 

Under 2015 har ett omfattande förberedelsearbete genomförts inför restaureringen enligt den 
detaljerade plan som tagits fram genom den Fördjupade Avsiktsförklaringen 2014, samt inom ramen 
för det temporära nyttjanderättsavtalet som Bygdegårdsföreningen tecknade med fastighetsägaren 
Östhammars Kommun. Genom enastående insatser av frivilliga , sponsorer och professionella har 
akuta skador i taket lagats samt identifierade rötskador frilagts för kommande reparationer. 
Lokalernas ursprungliga rumsfördelning och utseenden har tagits fram genom avlägsnandet av 
ytskikt, friläggande av inbyggda fönster, dörrar, golv mm. Lokalerna har satts i funktionsdugligt skick 
genom att fundamental infrastruktur har satts i funktionellt bruk, såsom vatten, avlopp, WC och 
basal elförsörjning. Tack vara detta har lokalerna under sommaren i begränsad utsträckning kunnat 
användas i enlighet med föreningens vision, med publika sammankomster och fyllda lokaler kring 
musik, teater och andra evenemang och festligheter. Under årets andra hälft har föreningen tecknat 
ett permanent nyttjanderättsavtal med Östhammars Kommun, samt ett avtal om tilldelning av medel 
från mervärdesbidraget på totalt 1 miljon kronor över 3 år. Med resultaten under 2015 har 
föreningen inte bara visat på behov och efterfrågan för en sammankomstlokal enligt dess vision utan 
också skapat ekonomiska förutsättningar som jämte övriga avgörande resurser såsom frivilliginsatser 
och sponsorer genomföra restaureringen av Societetshuset Källör. 

 

 
Viktiga händelser under verksamhetsåret 

 Möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft ett konstituerande möte och 7 st. styrelsemöten. 
Utöver styrelsen har 3 arbetsgrupper: Byggruppen, PR- 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.  

Evenemang, möten m.m. 
Vi startade upp ”arbetssöndagar” mellan kl. 10.00 – 15.00. Alla som ville var välkomna att delta i 
arbetet. Ett ”loppis” kom också igång. Många skänkte saker och möbler. Under några söndagar 
serverades varmkorv med bröd. Föreningen hakade på stadsvandringarna med guidning av Källör och 
det hölls föredrag i olika sammanhang. Allt frivilligarbete har under förra året uppgått till nästan 
2 000 timmar. 



 

 

Feb 2015 Dialog med kommunen om ett tillsvidareavtal och ett styrelsemöte 

Mar 2015 Årsstämma och konstituerande möte. Uppstart av arbetssöndagarna och 
loppisen 

Apr 2015 Fortsatt dialog med kommunen. Styrelsemöte. Stora satsningar på att få 
ordning på verandan inför ”Mitt-i-röran festen” 

Maj 2015 Mitt-i-röran festen anordnades med ärtsoppa och punsch. Ett 80-tal 
personer deltog  och allt blev väldigt lyckat. Dagen efter hölls ett ”Öppet 
hus” för allmänheten.  

Jun 2015 Ett styrelsemöte och ett extra insatt styrelsemöte då ordföranden 
informerade att kommunstyrelsen beslutat att bevilja Bygdegårdsföreningen 
ett avtal på 3 år med automatisk förlängning med 7 år om föreningens 
”Fördjupade avsiktsförklaring” i ”allt väsentligt” fullföljs. 

Jul 2015 Deltagande i Östhammars festivalvecka med bl.a. invigning, uppträdande på 
Källör av Lill-Bengt och Rolf Arvidsson där sånger av Allan Edwall framfördes, 
Teater Roslagen visade två föreställningar av ”Den rolösa ekan”, Öppet hus 
och i samverkan med STF trasmattetvätt. 

Aug 2015 Ett styrelsemöte och en Månskens-soare´.  

Sep 2015 Östhammars Storband framträdde och firade sitt 10-årsjubileum den 29 
september. En mycket uppskattad föreställning. Folkpartiet hade ett möte på 
Källör. 

Okt 2015 Ett styrelsemöte.  

Nov 2015 Ett styrelsemöte där ordföranden informerade att bygdegårdsföreningen 
kommer att få medel från mervärdesbidraget på totalt en miljon kr. Detta 
utbetalas i tre omgångar: 330 000 kr. efter den 1 dec 2015, 330 000 kr. efter 
den 1 januari 2016 och 340 000 kr. efter den 1 januari 2017. Julbazar på 
skyltsöndagen den 29 och den 30 hade Centerpartiet årsavslutning på Källör. 

Dec 2015 Föreningen mottog priset om 5000 kr för ”2015 års bästa lokala 
utvecklingsgrupp”, av Länsbygderådet Hela Sverige Skall Leva – Uppsala Län. 
 

 

 

 



 

PR- och Kommunikationsgruppens aktiviteter under 2015 

- Möten med diskussioner kring strategier för föreningen att nå ut på ett effektivt sätt samt 
hur dessa kan genomföras. (återkom under hela året). 
 

- Annonsering, utskrifter och affischering i samband med föreningens evenemang. (återkom 
under hela året i samband med evenemang). 
  

- Källörbladet Nr. 2 (juli). 
  

- Mailutskick till medlemmar (i samband med evenemang och andra händelser). 
  

- Administration av hemsidan och facebook-gruppen. (återkommande). 
  

- Underhåll av register över medlemmars e-postadresser (återkommande).  
 

- Samarbete med lokala företag med grafisk profil, design, print och annonsering. 
(återkommande). 
  

- Påbörjat ett arkiv med nya och gamla bilder av Källör (juli). 

 

 

Bygg-gruppens aktiviteter under 2015 
- Arbetssöndagar där frivilliga har arbetat med rivning och förberedelser för 

restaureringsarbetet. 
 

- Demontering av innertak i f d ”datarummet” där läckage noterats. 
 

- Reparation av fönster och ersatt plywood med glas där det saknats. 
 

- Upprensning av krypgrunden från organiskt material. 
 

- Borttagning av oljetank, oljepanna, varmvattenberedare samt sanering av pannrum utfört av 
Skadeservice AB. 
 

- Nytt takfall mellan takkupor på norra sidan. Snickeriarbeten utfört av SH-Bygg och 
plåtarbeten av Forsbergs Plåt.  
 

- Översyn av läckande kranar och vinterombyggnad av vattensystem utfört av NLS-Bygg AB   
 

- Framdragning av provisorisk el till stora salen o driftsättning av utebelysning på hörnet mot 
vita bron. 
 

- Målning av provytor för fasad. 
 

- Bygglov för ändrat användande beviljat. 
 

- Inköp av elradiatorer och dieselkanoner för provisorisk värme. 



 

 

Ett stort tack till alla medlemmar, sponsorer och arbetsgrupper vars positiva och uthålliga 
engagemang varit avgörande för föreningens framgångar under verksamhetsåret 2015. 

                                            ”Framtidsengagemang på historisk grund” 

 
 
…………………………………………. ………………………………………… …………………………………………. 
Ordförande, Erik Walldén Vice ordförande, Torben Gille  Sekreterare, Henrik Andersson 

         
         
         …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………. 
Kassör, Bernt Westerlund Ledamot, Siv Landström  Ledamot, Nils-Olof Hellman 

          
 

        …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. 
Ledamot, Monica Wänéus Suppleant, Lotte Borgström Suppleant, Ingela Carlén 

 

  …………………………………………. 
  Suppleant Sven Jönsson 
 

 
  
      
      
      
  
  
      
      
  
  

 
 
   

   
   
         
         



         
   
   
          
 

         

 

 

 

 

 


