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Verksamhetsberättelse för Föreningen Rävlanda Före-

ningsgård 2020 
 

Föreningen Rävlanda Föreningsgård har under året haft 268 medlemmar. Föreningen har haft 

10 ordinarie styrelsemöten. Från 23 april 2020 har föreningen haft i huvudsak digitala möten 

på grund av COVID-19. Föreningen har också haft ett årsmöte med efterföljande konstitue-

rande möte.  

Föreningsgården har under året haft 198 uthyrningar. Dessutom har fasta hyresgäster under 

året hyrt följande lokaler: 3 vävlokaler, 1 rum och 2 förråd. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Gull-Britt Antonsson Söderberg  Ordförande och bokare 

Monica Andreasson   Kassör/Ledamot 

Petronella Wahlbäck   Ledamot/Sekreterare/Webmaster 

Sofie Skoog    Ledamot   

Knud Mortensen   Ledamot 

Dieter Schäfer   Ledamot 

Lena Karlsson    Ledamot  

      

    

Styrelsesuppleanter har varit: 

Holger Karlsson      

Birgitta Bengtsson 

Vakant 

Vakant 

 

Revisorer har varit: 

Ulla Jönsson 

Eva Rydén 

 

Revisorssuppleanter har varit: 

Göran Sjöberg 

Ann Sjöberg 

 

Valberedningen har utgjorts av: 

Inger Otterholm 

Johanna Martén 

Vakant 

 

 

Rävlanda Föreningsgård har fått, som många andra bygdegårdar och föreningsgårdar i Sveri-

ge, svårigheter att kunna hyra ut och många avbokningar har skett eftersom Coronavirusutb-

rottet inträffade i Sverige 2020 och har fortsatt 2021. På global nivå upptäcktes viruset i Wu-

han i Kina i slutet av 2019. Det första svenska fallet bekräftades 31 januari 2020 i Jönköping. 

Inhemsk smittspridning bekräftades för första gången 6 mars i Stockholm, och det första 

dödsfallet skedde den 11 mars, även det i Stockholm. Samma dag konstaterade Världshälso-

organisationen att virusutbrottet är en pandemi, och i Sverige vidtogs flera myndighetsåtgär-

der, från och med 29 mars var det förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga 
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tillställningar med fler än 50 personer. Sverige lyckades inte med målet att skydda äldre per-

soner särskilt väl, Den svenska grundlagen garanterar i fredstid folket att röra sig fritt, och 

förhindrar därmed möjligheten till omfattande tvångsisolering. I stället tillämpades en linje 

som byggde på tillit till befolkningen, ett mer individuellt ansvar och långsamt införande av 

restriktioner. Alla folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare, inklusive kul-

tur- och idrottsevenemang, förbjöds tills vidare till 11 mars 2020. Förbudet förändrades till att 

från 29 mars 2020 omfatta alla allmänna sammankomster över 50 personer. Från 1 november 

2020 lättades förbudet till att tillåta offentliga tillställningar med max 300 sittande deltagare. 

Samtidigt förbjöds offentliga danstillställningar för fler än 50 personer. Förbud mot att anord-

na allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare infördes 

24 november 2020.  

 

Rävlanda Föreningsgård som tidigare haft uthyrningar såsom linedancekurs på måndagskväl-

lar genom Studieförbundet Vuxenskolan och curling genom PRO på tisdagar och fredagar. 

Bridgespel på onsdagskvällar som Holger Karlsson höll i. Filmklubb genom 21 Century  

FOX som såg på film en gång i månaden på fredag kväll. 

Rävlanda Dansgille dansade gillesdanser/folkdanser på söndagskvällarna. 

Samhällsföreningen ordnade sina möten i Rävlanda Föreningsgård. 

PRO ordnade sina medlemsmöten och styrelsemöten. Allt upphörde när pandemin slog till.  

 

Det enda som blev kvar var Studieförbundet Vuxenskolans två olika vävgrupperingar i neder-

våningen med möjlighet till att väva, när man önskar och vill, oavsett dag och tid på dygnet. 

Vävflickorna turades om att vara på plats allt för att hålla avstånd till varandra. 

 

Ytterligare ett rum finns till en person som använder rummet till vävstuga. Men som använder 

rummet själv. 

 

En trädgårdsgrupp (Rävlanda trädgård) hyr ett rum på nedervåningen och kunde fortsätta ef-

tersom man den större delen av tiden var utomhus. 

 

I övrigt är det privatpersoner som hyr enstaka förråd i nedervåningen och det kunde också 

fortgå. 

 

Möbelomklädselkurs genom Studieförbundet Vuxenskolan bedrev möbelomklädselkursen en 

dag i veckan fick också avstå sin kurs. 

 

Sittgympan som bedrevs varje måndagsförmiddag i nedervåningen fick också upphöra liksom 

övriga föreningar som hyrt foajén på övervåningen för olika styrelsemöten och sammankoms-

ter. 

 

Avbokningar skedde också av bröllop och födelsedagskalas. 

 

Arbetet i styrelsen fortsatte med digitala styrelsemöten under 2020. Några fysiska möten 

skedde under Ht-2020 som vanligt sista torsdagen i varje månad men återkommande städda-

gar där vi samlades allihop i styrelsen inomhus och utomhus gick inte att genomföra på grund 

av COVID-19. 
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En samanställning av vad föreningsgårdens medarbetare har arbetat med under verk-

samhetsåret 2020. 

 

Av Bygdegårdarnas riksförbund fick vi råd om hur vi ska riskbedöma hyresintresserade som 

vill hyra lokaler med anledning av COVID-19.  Vi fick också mycket information från folk-

hälsomyndigheten angående smittorisk och hygien. 

 

Vi diskuterade i början på året hur vi skulle fira att Rävlanda Föreningsgård fyllde 30 år 2020. 

Men insåg snart att något firande inte var möjligt på grund av COVID-19. 

 

Den 7 april 2020 upptäcktes ett inbrott på föreningsgården. Via fönster till vävlokalen har 

man brutit sig in och på sin väg fördärvat dörrar och skåp. Tre fårskinnsfällar stals från träd-

gårdsgruppen. Stora skador på fönster, 6 innerdörrar och två skåp blev slutresultatet av inbrot-

tet. En polisanmälan gjordes och Härryda kommun var behjälpliga med nya dörrar. 

 

Hela tiden under våren 2020 strömmade avbokningarna in. 

Monica Andreasson tog kontakt med Bygdegårdarnas riksförbund angående ersättning för 

förlorade hyresintäkter på grund av COVID-19. Vi ansåg i maj att vår ekonomi var så pass 

stabil att vi kunde klara hösten 2020. 

 

Vi deltog i ett webbinarium, den 11 juni 2020 angående COVID-19, från Bygdegårdarnas 

riksförbund. 

 

Vi diskuterade vårt elavtal och Petronella Wahlbäck ordnade ett nytt avtal med den fria bytes-

rätten och det blev ett 3-årigt avtal med halv årsavgift a 480kr/2 = 240kr/år. Samt 43,4 

öre/KWh inklusive moms. 

 

Vi diskuterade med Härryda kommun om höjning av brunnen på gårdsplanen. 

 

Trots COVID-19 arbetade Holger Karlsson och Dieter Schäfer med innertaket i klinkerentrén. 

Dessa duktiga herrar skrapade, slipade och spacklade innan målning. Sören Anderson deltog 

med hjälp av sättning av väven. Resultatet blev så bra. Men inte nog med det Holger K och 

Dieter S fortsatte med att måla fönsterbrädorna där de nya fönstren sitter i foajén och fixade 

skrapmärken på borden. Holger använde också sin trimmer flitigt utomhus. Dieter körde gräs-

klipparen under sommarmånaderna. 

 

Lena Karlsson städade köken på båda planen. 

 

Tvättning och strykning av alla gardiner på övervåningen gjorde Gull-Britt i juli månad. 

 

Monica Andreasson och hennes särbo Kjell-Åke Mårtenson ordnar med en ny ärebåge. Likaså 

lagar man möbelomkläseldörren eftersom brytblecket var felaktigt ditsatt av Härryda kom-

mun. 

 

Knud Mortensen ordnade med att sly och annat skräp blev bortröjt. 

 

Åskan slog ut routern så Petronella ordnade en ny router av Telia och installerade routern och 

kopplade upp Pc:n på nätverket, även hjärtstartarna kopplades in. 

 

Den 4 augusti grävde IP-Only på vår gård men ingen information gavs till oss. 
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Marie Westergård Härryda kommun ringde till Gull-Britt A-Söderberg och undrade vem som 

skulle betala fakturan för dörrarna som byttes ut vid inbrottet, inget svar på den frågan blev 

klart. 

 

Vi diskuterade att ha ett fysiskt styrelsemöte i september som vi också genomförde utan fika 

och med behörigt avstånd till varandra.  

 

Monica Andreasson upptäckte att en ventil på pannan läckte och kontaktade Johansson & 

Gunwerth. En kostnad på ca. 6000sek, även ett läckage på en kopparledning i ett annat rum 

åtgärdades. 

  

Sofie Skoog berättade om utbildningen hon går på Universitetet och gjorde ett frågeformulär 

om föreningsgården på internet. 90,3% av de som har svarat på enkäten uppskattar Rävlanda 

Föreningsgård. 

 

En vattenutkastare installerades. Monica Andreasson och Kjell-Åke Mortensen införskaffade 

en panel och satte upp under bardisken vilket blev så snyggt. 

 

10 september presenterade regeringen ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med 

COVID-19 och dess konsekvenser. Vi avvaktade med att söka stödet. 

 

Knud Mortensen kontaktade IP-Only och till slut kom dosan in på kontoret. Nu återstår bara 

uppkoppling till någon bredbandsleverantör. 

 

Ridån på scenen behöver lagas eftersom den hänger ostadigt. Holger K och Dieter S har idéer 

men dessa får vänta tills COVID-19 har avtagit eller helst försvunnit. 

 

Tyvärr gick en uthyrning den 7 november helt fel. Trots riskanalys för COVID-19. En kvinna 

hyrde Rävlanda Föreningsgård och lät därefter sin 18 årige son använda lokalerna till en stor 

fest. Mycket städarbete efteråt både inomhus och utomhus för Gull-Britt A-Söderberg. Kvin-

nan bad om ursäkt och sa att hon skämdes. 

 

Rävlanda Skola har matbespisning på Rävlanda Föreningsgård från och med tisdagen den 17 

november till fredagen den 18 december 2020. Detta på grund av en för liten matsal på Räv-

landa skola och de restriktioner som finns kring avstånd. Fortsättning kommer att ske under 

2021. 

 

Vi hade en besiktning onsdagen den 2 december av ventilationen på Rävlanda Föreningsgård 

av en besiktningsman från Härryda kommun. Vi fick kritik för att det var ostädat i ventila-

tionsrummet samt att rummet användes som förråd. Gull-Britt A-S svarade Härryda kommun 

att rummet inte användes som förråd men att städning inte har kunnat utföras under COVID-

19. 

 

Birgitta Bengtsson avslutade sitt arbete i styrelsen och avtackades med en blomma. 

 

Ett förråd i nedervåningen står numera tomt eftersom Rävlanda cykelklubb har avslutat sin 

hyresdel hos Rävlanda Föreningsgård i december. Tyvärr fick vi inte betalt för sista betal-

ningskvartalet trots tillsägelser. Anledningen var svårigheter med ekonomin för hyresperso-

nen.  
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Rävlanda Föreningsgård är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt 

och religiöst obundet. Bygdegårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för landets 

bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en allmän samlingslokal. Årligen 

lämnas rapport över funktionärernas ideella timmar. Varje styrelsemöte antecknar kassören de 

antal timmar som funktionärerna/styrelsen lägger ner på arbete i föreningens tjänst. För verk-

samhetsåret 2020 har styrelsen lagt ner 472 timmar. Under 

årens lopp har det blivit åtskilliga timmar som styrelsen engagerat sig i Rävlanda 

Föreningsgård. 

 

 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen arbetat en och en eller i par på grund av COVID-

19. Styrelsen och dess ledamöter är viktiga och betydelsefulla för Rävlanda Föreningsgård. 

Ett stort TACK till alla som ideellt medverkar till att det blir möjligt. Med ett stort hopp om 

att efter att de första doserna vaccin levererats till Sverige 26 december 2020 och den inledan-

de vaccineringen den 27 december med påföljande vaccineringar under 2021 kan Rävlanda 

Föreningsgård återgå och fungera som den plats som den egentligen är till för, nämligen mö-

ten, kursverksamhet och sammankomster av många olika slag precis som den har fungerat 

före COVID-19. 

 

Rävlanda 2021-02-25 

Styrelsen för Rävlanda Föreningsgård. 

Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


