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Bredsjö 70, 71291 Hällefors

Allmänt
Föreningen Folkets Hus i Bredsjö tillhandahåller och verkar för en mötes- och nöjesplats för bybor, grupper och
organisationer, dels med större Folkets Hus arrangemang och med lokala aktiviteter.
Föreningen Folkets hus u p a i Bredsjö bildades söndagen den 26 maj 1918 och är fortfarande en väl bevarad Folkets
hus och park anläggning som förhoppningsvis kommer att leva upp igen efter att pandemin har lagt sig.
Under pandemiåret 2020 har anläggningen använts vid ett fåtal tillfällen och inga stora traditionella Folkets Hus
arrangemang har gjorts.

Lägenhetsrenovering
Under hösten har ett intensivt och omfattande renoveringsarbete gjorts med lägenheten som finns i Folkets Hus. En
ny hyresgäst och ny Bredsjöbo flyttar in den 1 februari 2021.

Stadgeöversyn
Under året har också ett intensivt arbete lagts ner på att ta fram ett nytt stadgeförslag. De gamla stadgarna har spelat
ut sin roll och behöver moderniseras utifrån denna tids anda. Föreningen har ambitionen att både verka som en
byförening och finnas som ett modernt Folkets Hus.
Medlemsmöte har utlysts om stadgeförslaget och om Framtidens Folkets Hus i januari 2021.

Årets resultat
Årets resultat klarade sig ändock bra, med en dyr renovering och minskad uthyrning pga. pandemin, men nu är det
tomt i kassan. Vi ser fram emot ett aktivt 2021 – åtminstone utomhus och välkomnar en ny hyresgäst.
Tack till alla som bidrog med gåvor och bidrag så att lägenhetsrenoveringen lyckades.

Andelar och andelsägare
Det finns 1100 aktiva andelar och 99 andelsägare. Det är 5 organisationer som äger 261 andelar från tidigt 1900-tal,
57 bybor i Bredsjö, 8 bor i Hällefors och 29 i resten av landet.

Sociala medier
Under hösten har Bredsjö Folkets Hus skapat en hemsida, bredsjofolketshus.se. Den innehåller även en kalender.
Facebooksidan heter Folkets Hus i Bredsjö och där annonseras ut om event och numera i pandemitider presenteras
zoomlänkar för olika typer av möten och aktiviteter.
Instagramkontot heter folketshusbredsjo
Det finns även en SMS-grupp för annonsering av event.
Mailadressen är bredsjofolketshus@gmail.com
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