
Järlåsa Bygdegårdsförening 

Verksamhetsberättelse 2020 

Järlåsa Bygdegård drivs av Järlåsa Bygdegårdsförening. Fastigheten är välskött och under ett 

normalår är uthyrningen förhållandevis omfattande. Lokala föreningar och organisationer håller 

möten och andra arrangemang i Bygdegården. Även privatpersoner och föreningar med säte i 

Uppsala har fester, dop och bröllop i Bygdegården. Dessutom anordnar Bygdegårdsföreningen egna 

aktiviteter i Bygdegården. 

Styrelse 

Styrelsen har genomfört 7 stycken styrelsesammanträden. Vid årsmötet valdes totalt nio stycken 

personer till styrelsen. Redan i mars 2020 avgick, på egen begäran, fyra stycken ledamöter. Efter 

detta har styrelsen haft följande sammansättning: Lars-Åke Lönn ordförande och tillförordnad 

ekonomiansvarig, Åsa Dismats sekreterare, Roger Ekman ledamot, Thomas Blomqvist ledamot, Leif 

Eriksson ledamot. I maj adjungerades Karin Carlsson och Helena Högström till styrelsen. Järlåsa 

Bygdegård har cirka 80 medlemmar.  

Fastigheten 

Fastigheten utgör föreningens viktigaste tillgång. Fastigheten är välskött vad gäller det kortsiktiga 

underhållet. En plan för det långsiktiga underhållet bör upprättas. 

Verksamhet 

Det är trist att konstatera att uthyrningen av våra lokaler har minskat drastiskt under 2020. 

Bygdegårdens viktiga kunder som Järlåsa IF – Judo, SPF - pensionärerna, Svenska Kyrkan, med flera 

har inte kunnat hyra Bygdegården pga av Covid 19. Privatpersoner får inte arrangera kalas och fester. 

En ljusglimt är att Upplands Bygd hyr sammanträdesrummet på övervåningen tre dagar i veckan.  

Ekonomi 

Järlåsa Bygdegårdsförening har en rimlig buffert vad gäller soliditet och en godtagbar likviditet. Årets 

förlust beräknas till 84 731 kr. Soliditet: föreningen klarar av ett ”pandemiår” till om så erfodras. Vid 

årets slut 2020 finns 379 683 kr i tillgängliga likvida medel, i kassa, på bankkonton och i fonder.  

2020 - Gym i bygdegården 

Samarbetet med Järlåsa IF fördjupas. Bygdegårdsförening och Järlåsa IF har tecknat ett flerårigt avtal 

och öppnar, i gemensam regi, ett gym under 2021.  Järlåsaborna kommer att erbjudas möjlighet att 

träna på hemmaplan. På grund av pandemin är gymmet minst ett helt år försenat. 

Framtid och slutord 

Järlåsa Bygdegård och Järlåsa Bygdegårdsförening tillhör de Bygdegårdar och ideella föreningar som 

kommer att överleva, trots pandemin. Vi tänker positivt, vi satsar på modernisering och digitalisering 

och vi satsar på att utveckla ett intimt och långsiktigt samarbete med Järlåsabygdens föreningar, 

företagare och offentliga organisationer.  

Järlåsa den 13 januari 2021 - Styrelsen 


