
Verksamhetsberättelse för Föreningen Folkets Hus u p a Bredsjö 2021

Org.nr:    777100-0713
Adress:     Bredsjö 70, 71291 Hällefors

Allmänt:
Föreningen Folkets hus u p a Bredsjö bildades söndagen den 26 maj 1918 och är fortfarande en väl bevarad Folkets
hus och parkanläggning, som tillhandahåller och verkar för en verksamhets-, mötes- och nöjesplats för bybor,
grupper och organisationer.

Folkets Hus aktiviteter:
Styrelsens ambition under året var att ha aktiviteter som visade att Folkets Hus lever och är aktivt.

Till hjälp hade vi bl.a. Bergslagens.se´s (gemensam turistplattform för fyra kommuner) aktiviteter för att få draghjälp
med marknadsföring. De tre aktiviteter som beslutades att få fokus var friluftshelgen i maj, loppishelgen i juli och
vandringshelgen i september. Runt omkring detta har en mängd nya aktiviteter växt fram vid sidan av de traditionella:

Slaggsten & Hyttutställningens invigning drog ca 80-100 deltagare. AnnMarie Gunnarsson och Peter Nyblom som

skrivit boken Slaggsten & Slagghus var med och invigde utställningen. Operasångerskan Charlotta Larsson
ackompanjerad av Pasi Pasanen båda från Björksjön inledde invigningen. Artikeln i NA dagen efter gjorde att vi fick
många besökare efter det. Det har kommit minst en, ibland flera, per dag hela sommaren och tittat på utställningen.
Vi fick 20.000 kr i bidrag från Alfred Lindgrens stiftelse som vi tackar för. Väldigt lägligt kom boken ’Bredsjö, en by i
Bergslagen’ ut som Ove Gustavsson (uppvuxen i Bredsjö) skapat. Den har legat med på utställningen och Ove har fått
många beställningar på boken.

Slaggstenspromenaden har i och med att den blivit klassad av Länsstyrelsen som ett nationellt intresse och med

´kulturkringlan’ på vägskyltarna, blivit mer betydelsefull för turismen i Bredsjö än vi kunde föreställa oss. Här har vi
sökt flera bidrag för vägskyltarna som kostar 32.900 enl. Trafikverket. Tyvärr ett nej från Länsstyrelsen, Region Örebro
Län och från Tillväxtverket.

Under vandringshelgen i september kom många besökare, där Tore Persson och Susanne Grundström berättade om
Folkets Hus historia, om Bredsjö hytta och lite hur Bredsjö ser ut och är verksamt idag. Besökarna var mycket nöjda
med guidningen, så en guidning kommer att återkomma flera gånger om året.

Sommarmusik under fyra juli söndagar drog allt ifrån 20-45 besökare. Knappt 1 000 kr per tillfälle kom in.

Paketauktionen i december inbringade drygt 9000 kr med mycket glädje och skratt och överträffande av

budgivningen.

Rökbastun har börjat nyttjas ca 1 gång/månad from hösten. Möte med Finnstigen har även skett om hur vi kan

nyttja bastun och ha sköna bastukvällar.

Styrkegym är upprättat i gamla styrelserummet. Gymprylar har kommit i form av gåvor, tack för det!

Barnbalkongen har fått kuddar, soffor och leksaker. För säkerheten ska även ett klätterskydd sättas upp. Dessutom

är lekstugan iordningställd med en massa prylar att leka med och som verkar vara uppskattat av de barn som varit
där. Uteleksakerna finns i sandlådan. Och trehjulingarna samt stora gymbollar finns i Rotundan.

En 5-kamp utomhus finns på plats som man kan ha kul med och nyttja när andan faller på.

Lokala aktiviteter exempelvis, dans, fotokurs, samkväm etc.
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Utomhusmiljön:
Ställplats för 2 husbilar är iordningställd, och tillgång till el, toa, dusch och wifi.

Vårstädningen fyllde ett stort släp med nedfallna grenar och gräsmattan blev krattad. Gräsmattan har klippts en

gång av Stefan i sommar. Den fula gren & trädhögen utanför staketet längs Södra Egnahemsvägen är också bortröjd.
Där finns Slaggstenspromenadens första stopp nr 1.

Staketet lagat på ett flertal ställen.

Badplatsen:
Målat färdigt framsidan på omklädningsrummen och satt upp saknade klädkrokar samt städat. Vi gjorde slut på den
gula färg som fanns i Folkets Hus.

Byggt färdigt dasset med befintligt material och dörr från Bredsjö Kulturkooperativ. Dasset fanns stående i Folkets
Hus. Dasset nyttjas och töms i komposterbara majspåsar men låses under vintern.

Uppställd soptunna som töms när sophämtning sker. Folkets Hus har tömning 1 ggr/m.

Bryggan utlagd efter att händiga bybor fixat nya bryggkopplingar.

Någon okänd klippte gräset på badplatsen och det tackar vi för. Det började växa upp en slyskog på gräsmattan. 

Ett släp med ett nedfallet träd och nedfallna grenar har körts till återvinningen. Tack för lånet av Bredsjö
kulturkooperativets släp och buss vid flera tillfällen.

Folkets Hus huvudbyggnad:
Förråd städade/röjda/renoverade. Nu har vi ett förråd med el/verktyg, ett med färg/vvs och ett städförråd. 

Duschrummet renoverat och duschkabinen fungerar utmärkt.

Toaletten nere i källaren är också renoverad.

Det luktade skumt i källaren och vi har tagit fram det ursprungliga klinkerhallgolvet utanför gymmet. Det gamla golvet
hade under linoleummattan spånplattor som smulats sönder och det var blött under kyl och frysen. Nu luktar det
inte mysko längre. Vi har även öppnat all källarventilation och småfönstren mot söder är lite öppna. Sedan får vi se
över på hösten/vintern om man måste isolera något inflöde med kalluft.

Rummet innanför köket har fått alla garderober med prylar, tyger, kontor mm. Kontanter, nycklar och dator och
styrelsehistorik finns inlåst i "matförrådet".

Lägenheten:
Lägenheten i Folkets Hus var färdigrenoverad den 1 februari 2021, då vi fick en hyresgäst.

Marknadsföring:
Ulla Sporrner tog över Instagram och Facebook efter Erika Lindholm.
Bredsjö Folkets Hus gröna logga tog Erika Lindholm fram, som vi haft mycket nytta av.
Vi har gjort små ”visitkort” där man hittar hur man kan följa Bredsjö Folkets Hus på sociala medier, samt Swish-nr.
Det har också tagits fram en reklam/turistbroschyr för Folkets Hus i A5 format att delas ut till olika Info points eller
liknande. Affischer för Slaggstensutställningen är uppsatta på anslagstavlor i Bredsjö, Hjulsjö, Södra Hyttan, Hällefors,
Grythyttan och Kopparberg.

Hemsidorna:
● bredsjofolketshus.se (har Google kalender)
● hjulsjobygden.se/bredsjo
● hellefors.se
● bergslagen.se

2

http://bredsjofolketshus.se/
http://hellefors.se/
http://bergslagen.se/


Hällefors turismsamordnare Camilla Sandblad hjälper oss uppdatera 2 av dessa.

Nya stadgar:
De gamla stadgarna från 1919 har spelat ut sin roll och har moderniserats utifrån denna tids anda och för att få fram
att föreningen verkar som en allmännyttig, ideell förening.  Två årsmöten som hölls under våren antogs de nya
stadgarna, som finns upplagda på hemsidan. Några viktiga ändringar:

● Föreningen arbetar för utvecklingen av byn Bredsjö och tjänstgör som byns språkrör gentemot kommun samt
andra myndigheter och organisationer, med målsättningen att byborna ska få så goda livsförutsättningar som
möjligt.

● Det är enbart fysiska personer som kan vara medlemmar.

● Religiöst och politiskt obunden.
● En årlig medlemsavgift tas ut.

Ekonomi:
Årets resultat är på -2210 kr.

Hyresintäkterna från lägenheten ger en ekonomisk trygghet för de fasta utgifterna (el, vatten, renhållning,
försäkringar, vägsamfällighet, brandskydd), men har inget utrymme för renoveringsbehov eller andra investeringar
och verksamhetsönskemål.

Nämnas kan och som de flesta noterat att elpriserna ökat markant.

En ansökan har skickats in till Skatteverket för att bli klassad som allmännyttig, ideell förening och således
skattebefriad. Utredning pågår.

En ansökan har även skickats in att bli medlem i Svenska Hembygdsförbundet och där föreningen fått ett ja. De har
godkänt att vi betecknas som en allmännyttig förening. En stor anledning till medlemskap i Svenska
Hembygdsförbundet är att deras fastighetsförsäkring är 6000 kr billigare per år än nuvarande på IF.

Andelar och andelsägare:
Det finns 1024 aktiva andelar och 103 andelsägare. Det är 71 bybor i Bredsjö, 9 bor i Hällefors kommun och 23 i
resten av landet. Under året fick vi 18 nya medlemmar.

Styrelsen:
Styrelsen 2021 har bestått av 9 ordinarie ledamöter:

Ida Takala Ordförande
Helena Sandell Sekreterare
Eva Sporrner Kassör
Kristoffer Gramnaes Särnstedt
Stefan Johansson
Per Johansson
Lotta Simonsson
Erika Lindholm
Robert Norelius

Revision:
Kerstin Nilsson Alvén
Susanne Grundström

Valberedning:
Ingrid Nilsson
Christa Knobloch
Lennart Nygren

Andra aktiva inom Folkets Hus:
Många bybor har engagerat sig och hjälpt till på många olika sätt, det har verkligen varit ett aktivt år tack vare oss
allihop!
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