
Järlåsa Bygdegårdsförening 

Verksamhetsberättelse 2022 

Järlåsa Bygdegård drivs av Järlåsa Bygdegårdsförening. Fastigheten är välskött och uthyrningen ökar 

succesivt efter det att vi introducerat vår bokningshemsida. Lokala föreningar och organisationer 

håller möten och andra arrangemang i bygdegården.  Uppsala kommun är en annan viktig hyresgäst. 

Även privatpersoner i Järlåsa- och Uppsalaområdet 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 ledamöter 

plus en suppleant till styrelsen. Styrelsen har bestått av följande personer: Lars-Åke Lönn ordförande, 

Sture Jonsson ekonomiansvarig, Åsa Dismats sekreterare. Ledamöter: Jenny Kangas, Leif Eriksson, 

Linda Lo Mickelsson, Karin Carlsson, Magnus Vihagen och Helena Högström. Det har varit hög 

närvaro på styrelsemötena och mötena har präglats av en god stämning. Suppleanten Roger Ekman 

och valberedningen Anders Hanning har varit inbjudna till samtliga sammanträden.  

Fastigheten 

Fastigheten är föreningens viktigaste tillgång. Kvadratmeterytan omfattar 545 kvm och fastigheten är 

obelånad vilket utgör en möjlighet inför framtiden vid ett eventuellt behov av större investeringar. 

Bokningshemsida www.jarlasabygdegard.se.  

Bokningshemsidan har utvecklats till att vara föreningens viktigast produktions- och 

marknadsföringsverktyg. Bokningshemsidan är under ständig utveckling och nästa steg i utvecklingen 

skulle kunna vara att implementera en betalfunktion. I dagsläget får den som bokar lokal via 

hemsidan en faktura via e-post. Med en betalfunktion skulle kunden kunna betala direkt i anslutning 

till bokningen. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att Järlåsa Bygdgårds bokningshemsida är 

den mest utvecklade hemsidan inom hela Bygdegårdsrörelsen. 

Verksamhet  

Vi kan konstatera att uthyrningen av våra lokaler har ökat kraftigt under 2022 även jämfört med 2018 

och 2019 dvs åren innan pandemin. Bygdegården har en rad viktiga kunder som hyr regelbundet t ex 

Järlåsa IF – Judo, SPF - pensionärerna, Svenska Kyrkan, Uppsala Kommun med flera. Det vi kallar 

helgpaketen har blivit populära. Privatpersoner och olika typer av föreningar och organisationer i 

närområdet och i Uppsalaområdet hyr Bygdegården fredag – söndag alt lördag – söndag. 

Bygdegårdens egna arrangemang 

Det är viktigt att Bygdegårdensföreningen utvecklar ett långsiktigt samarbete med det lokala 

föreningslivet och med företagarna i Järlåsabygden. Under 2022 har föreningen genomför flera 

aktiviteter i form av samarrangemang med t ex Järlåsa Bibliotek, Järlåsa Släkt- och Bygdeförening 

med flera. 

 

 

http://www.jarlasabygdegard.se/


Järlåsa Bygdegårdsförening 

Ekonomi 

Efter en period av fyra år med ett planerat underskott redovisar Järlåsa Bygdegård för 

verksamhetsåret 2022 ett plus-minus nollresultat. Inför verksamhetsåret 2022 planerades inga 

investeringar eller andra kostnader av karaktären eftersatt underhåll. Detta är den huvudsakliga 

anledningen till att vi kan redovisa plus-minus noll för 2022. Andra faktorer som bidragit till resultatet 

är att uthyrningen ökat, att antalet betalande medlemmar ökat samt uppstarten av gymmet.   

Samarbete med andra 

Samarbetet med Järlåsa IF har under de senaste åren fördjupas. Bygdegårdsförening och Järlåsa IF 

driver gymmet tillsammans. Sedan flera år har Järlåsa IF – Judo ”egen” lokal i Bygdegården. Det kan 

inte nog understrykas hur viktigt det är att Bygdegårdsföreningen samarbetar lokalt. Alltså; 

samarbetar med lokala föreningar, företag, kommunen och privatpersoner. Intimt och långsiktigt 

lokalt samarbete är nyckeln till framgång. 

Framtid och slutord – grunden är lagd 

Vi satsar på modernisering och digitalisering. Bra exempel på detta är Bygdegårdens samarbete med 

det lokala dataföretaget Blueline Design samt redovisningsbyrån Emelie Angserud Aekonom. I 

grunden handlar det om att förenkla och ”tjäna tid” för de personer som på ideell basis driver 

Bygdegården och Bygdegårdsföreningen. Mer tid till att göra rätt saker. 

Styrelsen 

 

www.jarlasabygdegard.se 

Besök gärna vår bokningshemsida. 

Där kan du boka lokal. På hemsidan 

hittar du årsmöteshandlingarna. Där 

kan du registrera eller förnya ditt 

medlemskap och beställa gymkort.   

http://www.jarlasabygdegard.se/

