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Verksamhetsberättelse för Föreningen Rävlanda 

 Föreningsgård 2021 
 

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

10 ordinarie styrelsemöten. Föreningen har haft 4 möten via Google Meet på grund av CO-

VID-19. Föreningen har också haft ett årsmöte med efterföljande konstituerande möte via 

Google Meet. 

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      

Arne Bykander 

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. Många avbokningar har skett eftersom Coronavirusutbrottet 

inträffade i Sverige 2020 och har fortsatt under 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. 
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Rävlanda Föreningsgård som tidigare har haft uthyrningar såsom linedancekurs på måndags-

kvällar genom Studieförbundet Vuxenskolan och curling genom PRO på tisdagar och freda-

gar. 

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 

och har varit till och från under verksamhetsåret 2021. 

 

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 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 som bedrev möbelomklädselkur-

sen 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 4 digitala styrelsemöten under 2021. Därefter fysiska möten 

som vanligt sista torsdagen i varje månad. Städdagar fick vi avstå ifrån på grund av COVID-

19. 

 

 

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

samhetsåret 2021. 

 

Av Bygdegårdarnas riksförbund har vi fått fortsatt råd om hur vi ska riskbedöma hyresintres-

serade som vill hyra lokaler med anledning av COVID-19.  Vi har också fortsatt fått mycket 

information från folkhälsomyndigheten angående smittorisk och hygien. Monica och Gull-

Britt ansöker om inkomstbortfall/krisstöd och Rävlanda Föreningsgård blir beviljade 32 629: - 

av Bygdegårdarnas riksförbund i september månad 2021. 

 

Rävlanda skola har fortsättningsvis haft matbespisning på Rävlanda Föreningsgård från 7 ja-

nuari 2021 till april 2021. Viss skadegörelse har skett och slitage på golven i foajé och stora 

salen var märkbar. Ett bord gick sönder och måste kasseras. Ett möte med måltidsbolagets 

chef Lennart Sandberg och Peter Ohlsson, från fastighet Härryda kommun, gick av stapeln 
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och där bestämdes det att reparation och städning/boning av ekparkettgolvet i stora salen samt 

foajé skulle ske. Brytmärken på fönstren i nedre plan, som skett vid ett inbrott, skulle lagas av 

Härryda kommun. Städningen gjordes av Härryda städservice den 2 och 5 juni 2021. I sep-

tember klagade Rävlanda Dansgille på golvet i stora salen som enligt dansgillets medlemmar 

inte var dansbart och kontakt togs med Härryda städservice som bonade golvet med städma-

skin ytterligare en gång. Därefter var det frid och fröjd för dansgillet 

 

Vi fick fiber installerad i föreningsgården. Härryda kommun stod för halva installationskost-

naden 9 000: -. Men ännu finns inte uppkoppling till någon bredbandsleverantör på grund av 

en ordentlig prishöjning eftersom vi får samma pris som ett företag. 

 

Belysningen på utsidan av föreningsgården har blivit dålig och Holger Karlsson har fått pris-

förslag på 4500 kronor, exklusive moms, av Björlanda Elektriska HB att byta ut 3 lampor och 

två stolpar. Monteringen av dessa var klar i augusti månad och blev till stor belåtenhet. 

 

Besiktning av ventilationen från Härryda kommun har skett i mars 2021. Härryda kommun 

fick en anmärkning efter ventilationsbesiktningen. Det behövdes göras rent i ventilationskana-

lerna för att få ut rätt mängd luft i lokalerna. Vi i styrelsen fick en anmärkning om att ventila-

tionsrummet var fullt med saker. Detta har vi åtgärdat. Rengöring av ventilationskanalerna 

OVK skedde 15/11 och 23/11. Det bör ske var tredje år enligt sotarna.  

 

Monica öppnade så att elmätaren blev bytt den 24/11–2021. 

 

Rävlanda skola hyr ett mindre rum på nedre plan till undervisning för en elev.  Det fungerar 

inte så bra med Wifi i nedre plan. En Wi-Fi förlängare köptes in av Lasse Söderberg och sitter 

i stora salen i en väggkontakt. 

 

Lasse Söderberg har köpt in ett nytt headset. Han lagade också kaffebryggaren på övre plan, 

ett kretskort hade halkat på snedden. Han lagade magnethållaren/brandlåset på dörren till stora 

salen som gick sönder efter en uthyrning. Han har bytt alla batterier i alla brandvarnare både 

på över och undervåningen. 

 

Holger och Dieter lagade vår ridå. En gammal trasig torkvinda som fanns hos Holger och en  

träregel gjorde att ridån blev stabil igen. 

 

Holger har med hjälp av Christer Johanssons hjullastare bytt lampor utomhus. 

 

Från augusti 2021 ökade återigen sparsamt våra bokningar. 

 

Holger lagade ett trasigt fönster i nedre plan genom att sätta dit en träskiva i stället, eftersom 

det vetter in i ventilationsrummet och det fyller inte någon funktion att se in eller ut där. Det 

blev snyggt när den målades i samma färg som grunden. 

 

En trasig styrventil på Rävlanda Föreningsgård skapade problem. Vi i styrelsen fick en offert 

från Johansson & Gunwert på 31 250 kronor men då var inte arbetskostnaden inbegripen. 

Kontakt togs med Härryda kommun och Marie Westergård, enhetschef föreningsservice, hör-

de av sig och svarade att föreningsservice inte kan bekosta reparationer av kommunens egna 

fastigheter och vidarebefordrade frågan till fastighetsavdelningen. Vi i styrelsen skulle behöva 

söka investeringsbidrag som eventuellt kunde beviljas. Men den trasiga styrventilen ledde till 

omfattande diskussioner på politikernivå. Holger och Monica har var och en haft kontakt med 
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politiker boende i Rävlanda. Frågan togs upp på olika politiska sammanträden. I november 

fick Gull-Britt ett meddelande från Marie Westergård att Härryda kommun bekostar styrventi-

len och att vi inte behövde söka investeringsbidrag. Men oron finns att föreningsgårdens jord-

värmepump, som är gammal, så småningom kommer att medföra stora kostnader. 

 

Den 7 december deltog Holger, Petronella och Gull-Britt i ett möte via TEAMS med Mats 

Rosendahl föreningsservice och Marie Westergård Härryda kommun. Där vi fick berätta i 

korthet om Rävlanda Föreningsgård. Vi tog upp snöplogning för vår del, tillgång till slingan 

för allmänheten, rensning av stuprör, grus till gården samt brunnar som behövde ses över, 

men vi fick inga svar. Senare fick Gull-Britt svar av Marie Westergård att vaktmästarna på 

Rävlanda skola ska ploga för tillgång till slingan för allmänheten under vintermånad. 

 

Vi fick också information om det nya stödet till ideella föreningar. Ett nytt stöd införs till ide-

ella föreningar från den 1 januari 2022.  Första ansökningstillfället är augusti 2022 för gjorda 

aktiviteter under första halvåret. Kommunen prioriterar generellt de verksamheter som vänder 

sig till barn och unga. I aktivitetsstöd finns tre målgrupper. Barn och unga 7–20 år, personer 

med funktionsvariationer (ingen åldersgräns) och personer 65 år och äldre. Det finns något 

som kallas ”utjämningsfaktor” i aktivitetsstöd, deltagare som kanske kan passa oss i Rävlanda 

Föreningsgård. Om nyttjanderättsavtal räknas in i ”utjämningsfaktor” kan vi använda oss av 

stödet. 

 

Holger ordnade med snöplogning i december av Christer Johansson som föreningen betalade. 

 

Batterier i hjärtstartarna behöver bytas, även elektroderna. Petronella beställer men bristen på 

halvledare som är en global bristsituation och som behövs i tillverkningen av varan gör att vi 

får vänta på besked från leverantören vilket leverantören beklagar men det är utanför deras 

kontroll.  

 

Knud skaffar saltsäckar och ordnar med flis. Han ordnar också med nytt fylle, från Rävlanda 

Åkeri, som lagts i en hög på gårdsplanen. 

 

Dieter ombesörjer klippning av gräs på gården. Holger klipper buskar och gräs/sly. 

 

Arne ordnar med att skylten över entrédörren blir som ny igen. 

 

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 2021 har styrelsen lagt ner 574 timmar. Under årens lopp har det blivit åtskilliga 

timmar som styrelsen engagerat sig i Rävlanda Föreningsgård. 

 

 

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen arbetat på olika sätt med webbmöten och senare 

under året fysiska möten 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 att driva Rävlanda Föreningsgård. Den ökade vaccineringen under 2021 

gjorde det också möjligt för Rävlanda Föreningsgård att nästan återgå till att fungera som den 
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plats som den egentligen är till för, nämligen möten, kursverksamhet och sammankomster av 

många olika slag precis som den har fungerat före COVID-19. 

 

Rävlanda 2022-02-24 

Styrelsen för Rävlanda Föreningsgård. 

Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


