Verksamhetsberättelse 2021 – Sevalla
Bygdegårdsförening
Årsmöte hölls den 10 juni 2021. Ett extra årsmöte kallades till den 24 augusti där
beslutades att slå ihop Sevalla hembygdsförening och Sevalla bygdegårdsförening
och det nya namnet blir Sevalla hem- och bygdegårdsförening. Anledningen till att
slå ihop föreningarna är att på ett mer samlat sätt kunna hålla ihop
föreningsaktiviteterna och minska sårbarheten i respektive förening, allt för bygdens
och bygdens invånares bästa. Utöver årsmötena har 9 st styrelsemöten hållits under
2021.

Anordnade aktiviteter

Även 2021 präglades av pandemin men några arrangemang gick att genomföra.
Under hösten genomfördes en städdag där både insida och utsida fick sig en
genomgång.
Äntligen kunde Bygdegården traditionsenligt under Sevalla-dagen med
veteranplöjning bidra med kiosktältet. Vi fick en vacker höstdag och många som var
sugna på hamburgare och fika. Bygdegårdsföreningen sålde korv, hamburgare, kaffe
och kaka. Sponsring ordnades för hamburgarna av Esplunda gård, stort tack för det!
Försäljningen ger ett viktigt bidrag till föreningen. Stort tack till alla som ställde upp i
tältet och vid grillen!
En pub-kväll har vi haft, den 11 december kunde vi genomföra ett riktigt
arrangemang, den årliga gröt- & skinkpuben. Till arrangemanget hade vi hyrt in
trubadur och de som var där om än få, hade en riktigt trevlig kväll.

Utveckling/underhåll av bygdegården
Under året har ljudanläggningen bytts ut och detta med hjälp av ekonomiskt bidrag
från hembygdsföreningen.
Värmepumpen har under vintern krånglat mycket och krävt service, den har många
år på nacken och beslut behöver tas för om den eventuellt behöver bytas ut.
Dialoger har fortsatt förts om olika förbättringsmöjligheter i bygdegården som t.ex.
nytt system för lås då många nycklar är i omlopp i bygden. Likaså renovera kök och
toaletter. Dock avslogs det bidrag vi sökte för att kunna genomföra renoveringarna.
Fortsatt arbete med detta blir under 2022.

Uthyrning
Under 2021 har pandemin åter satt krokben för uthyrningen av bygdegården.
Bygdegården har varit uthyrd vid 17st olika tillfällen varav Hembygdsföreningen
använt och hyrt bygdegården till olika arrangemang vid 14st tillfällen.

Medlemsantal
Antalet betalande medlemmar var 64 st familjemedlemskap och enskilda
medlemskap under 2021.
Vi får nu hoppas att pandemin klingar av under 2022 så att vi åter kan träffas på
pub-kvällar och andra evenemang i den nya föreningens regi.
Styrelsen tackar alla som under året har ställt upp för bygdegården på olika sätt!
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