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Verksamhetsplan 
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. 

Plan 

Under 2017 planerar föreningen att fortsätta sitt arbete genom 3 arbetsgrupper; Bygg-
gruppen som ansvarar för restaureringsarbetet, Evenemangsgruppen som ansvarar för 
planering och genomförandet av säsongens kommande evenemang samt PR- och 
Kommunikationsgruppen som ansvarar för information och annonsering kring 
föreningens verksamhet. Förutom att föreningen planerar för en sommarsäsong med 
för allmänheten trevliga evenemang kommer restaureringsarbetet att intensifieras med 
prioritet kring bärande konstruktioner och för verksamheten vitala funktioner. Då 
föreningen nu satsar hårdare på restaureringen kommer lokalen inte att hyras ut under 
året. 
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Byggruppens aktiviteter under 2017 

- Arbetssöndagar där frivilliga har möjlighet att arbeta med restaureringsarbetet. 
Dessutom behöver professionella hantverkare/företagare anlitas.  

- Måla panelen på södra väggen på långhuset. 

- Restaurera panelen på torndelen. 

- Färdigställa kontorsanpassningen enligt hyresgästavtalen. 

- Elcentraler i bottenvåningen för framtida eldragning. 

- Elcentral och eldragning i kontorsdelen. 

- Utbyte av sågspånsisolering till ecofiber (Om Boverket beviljar bidrag). 

- Utbyte av inre glasruta till 4 mm energiglas (Om Boverket beviljar bidrag) 

- Fortsatt röjning och förberedelse för invändig målning. 

PR- och Kommunikationsgruppens aktiviteter under 2017  

- Annonsering, utskrifter och affischering.  

- Mailutskick till medlemmar, bevakning av mail. 

- Underhåll av register över medlemmars e-postadresser. 

- Sammanställning av tidbok. 

- Underhåll och administration av hemsidan och facebook-gruppen.  

Evenemangsgruppens aktiviteter under 2016 

- Guidning. 

- Valborgsmässofirande. 

- Öppna hus. 

- Månskenssoaré. 

- Julbazar. 

- Övriga aktiviteter som dyker upp under året. 
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