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Möten: 

Föreningen har haft  8 möten under 2018 

 
VAD VI GJORT UNDER DET GÅNGNA ÅRET 

 
6 januari Året inleds den 6e januari med bastukväll och öppen vak vid kampudden.  
 
30 mars Årsmöte.  
 
Maj I maj annordnades en städdag inför kommande 100års jubileum och dockteater. Det grillades 
korv ute i vårsolen.  
 
12 maj kom dockmakaren Helen Nevers och spelade föreställningen: “Prins Felix och flickan” (4-
10år). Det var gratis inträde. På kvällen var bybastun igång.  
 
21maj  kom Linus Lundquist och Emelie Sjöström från Örebro och höll i ett ljudbad. Inträde 200kr. Ca. 
10-15 deltagare.  
 
 27 maj var det 100års jubileum i folkets hus. Detta firades med tårtkalas och med föreläsaren Åke 
Mossberg som berättade historier om Bredsjö. Det kom ca 80 besökare och Luc Andries ställde ut sin 
fotoutställning som består av porträttbilder av Bredsjöbor.  
 
6 juni tilldelades Bredsjö Folkets hus en fana från stiftelsen Sveriges nationaldag med anledning av 
100-årsjubileet. Ingen kunde tyvärr närvara vid ceremonin som hölls vid Örebro slott samma dag.  
 
 
16 juni blev entrékuren färdigrenoverad mycket tack vare Lennart Nygren och Clownen Bulgo var på 
besök med sin barn och familjeföreställning. Det var gratis inträde och det bjöds på fika.  
 

 



18 och 26 juni annordnades två möten med kommunpolitiker och bybor för att diskutera buss 305s 
reducering av avgångar till och från Bredsjö.  
 
7 juli sändes kvartsfinalen mellan England och Sverige i Folkets hus på storbilds TV, på kvällen fanns 
möjlighet till bybastu.  
 
11 augusti annordnas en folkparkskväll med dans, lotterier, chokladhjul, fika, mat mm. som en del 2 
av 100-års jubileumet. Inför detta evenemang annonserades om hjälp på facebooksidan med 
förbredelser, hjälp under själva kvällen samt hjälp med städning efteråt. Det blev dans till Krister’s 
med Anna-Lena Danielsson och i pausen spelades folkmusik av Helena Sandell och Linda Eriksson. 
Mellan 17-19 var det barntema med ansiktsmålning, hoppborg mm samt fotoutställning. Kl 20 
startade dansen. Fika, korv, kebabrulle samt dryck fanns att köpa. Inträde 100kr efter kl 19.  
 
Lördag 22 september samlades ett 20tal personer för att gemensamt dra upp bryggorna vid 
badplatsen inför vintern. Därefter hölls en workshop i tovning och kardning. Dagen avslutades med en 
gemensam grillkväll kl 17 där mat och lotter fanns att köpa samt att skjutbanan var öppen.  
 
28 oktober var det extrainsatt krisårsmöte, bymöte. En ny styrelse valdes ut pga av avhopp. Folkets 
hus bytte även bank till nuvarande Bergslagens sparbank i Kopparberg.  
 
17 november var det städdag och gemensam lunch. Björken togs ner och huset städades inför 
paketauktionen. 
 
1 december var det paketauktion med fika, musik och klappar.  
 
Sedan oktober månad har renovering av lägenheten påbörjats vilket har arbetats flitigt med under ex 
antal dagar under hösten och vintern. Avtal med telia gällande fiber i byn har sagts upp. 

 
 
 

SLUTORD 
 
 

Stort tack till alla er som vi fick samarbeta med under 2018. 
Ser fram emot att mötas igen och  
hitta nya spännande samarbeten. 

 
Vi ses 2019 

 
Styrelsen för Bredsjö Folkets Hus och Park UPA 

 


