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1 Vision och strategi

● Föreningen Folkets hus i Bredsjö arbetar för att bevara och utveckla Folkets hus och
dess verksamhet

● Föreningen har som uppgift att förvalta föreningens anläggningstillgångar och hålla
dessa tillgängliga som mötesplats och för uthyrning.

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

● Föreningen värnar om en grundläggande idé om jämlikhet, jämställdhet och allas lika
värde.

● Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Aktiviteter i Folkets hus

2.1 Verksamhetsaktiviteter i Folkets Hus
Folkets hus i Bredsjö ska vara ett levande hus för alla invånare i Bredsjö och fungera som
en mötesplats. Det är därför viktigt att Folkets Hus är en levande plats med aktiviteter som
syftar till att berika vardagen för boende, turister och intressenter.

2.2 Medlemsaktiviteter
Det är styrelsens ambition och uppgift att vara behjälplig, vara en resurs, och skapa
förutsättningar som underlättar och uppmuntrar medlemmar som vill skapa kurser eller
event. Aktiviteterna kan variera allt från kurser, föreningsmöten, filmvisningar, föreläsningar
till enstaka event, såsom kalas eller allsångskväll.

Styrelsen strävar också att utarbeta arbetsgrupper som medlemmar kan och vill engagera
sig i. Vi annonserar via Instagram och Facebook. Ta gärna kontakt med ansvarig ifall du
vill vara med på någon aktivitet nedan eller har någon egen.

2.3 Lokala aktiviteter

- Rökbastu ca 1 gång/månad / Mattias 076 706 6086
- Infoskyltar ut på slaggstenspromenaden i april / Eva 073 088 5171 / Robert 073

595 0247
- Vedklyvarhelg 23-24 april - vi klyver ved till bastun / Ingrid W 073 721 7410
- Valborgsfirande? 30 april
- Städdag 15 maj / Ida 072 972 3367
- Bryggiläggning 12 juni / Lennart 073 525 2902
- Laga tak, röda boden 11-12 juni / Stefan 073 022 9537
- Slaggstensdag 3 juli / Eva 073 088 5171
- Sommarsöndag i parken? söndagarna i juli
- Målning utebänkar juli / Susanne L. 070 216 6232
- Lek med lera på hösten / Pia 070 294 65 89
- Bryggupptagning 25 september / Lennart 073 525 2902



- Vedstapling i bastun oktober / Ingrid W 073 721 7410
- Paketauktion 11 december / Ida 072 972 3367
- Nyårsfirande 31 december

2.4 Gemensamma aktiviteter med Destination Bergslagen

- Bergslagens Friluftshelg 15 maj. Guidad slaggstenspromenad / Eva 073 088
5171

- Bergslagens Loppishelg 16-17 juli / Kicki Oljemark 073 356 9347
- Bergslagens Vandringshelg, 18 september. Guidad slaggstenspromenad
- Bergslagens Historiedagar 24-25 september / Eva 073 088 5171

2.5 Leader Bergslagen

Syftet med Leader är att vi i Bergslagen tillsammans ska kunna utveckla vårt område
utifrån Leader Bergslagens utvecklingsstrategi. Leader möjliggör landsbygdsutveckling
utifrån de lokala behoven genom ett sektorsövergripande arbetssätt. Trepartnerskap
mellan ideella, offentliga och privata intressen säkerställer en bred förankring i olika delar
av samhället.

Leader kan till exempel stödja projekt som utvecklar det lokala näringslivet, föreningslivet,
attraktiva boendemiljöer och i övrigt goda livsmiljöer. Andra områden som kan stödjas är
värdefulla natur- och kulturmiljöer, besöksnäring, initiativ för smarta byar och samhällen
(smarta landsbygder), miljö, bioekonomi, klimatomställning och anpassning till
klimatförändringarna eller liknande temaområden som är viktiga för landsbygdernas
utveckling och möter målen i den gemensamma jordbrukspolitiken, CA.

Från och med 2023 kan man skicka in sina projektidéer. Idé om hur vi i Bredsjö kan gå
tillväga. Ett första idéutkast finns på hemsidan.
Steg 1: Bymöten med företag, föreningar och bybor där vi har öppna
idédiskussioner.
Steg 2: Idéutkast på projektplan, att tycka till om utifrån önskemål och diskussioner.
Steg 3: Godkänna projektplanen

3 Föreningens byggnader

3.1 Stora huset

Renovering av fönster på källarvåningen mot norr, från köket och matsalen, är planerat.
Samt att  räta upp en hängränna ovanpå nämnda fönster så att det inte ska droppa vatten
som skvätter på fönsterkarmarna och får de att ruttna. Två offerter finns för renovering av
hängrännorna.

Brandinspektion ska göras varje år.

3.2 Rökbastun



Efter pandemiuppehåll eldas det nu regelbundet i bastun igen. Ett möte har skett med
Finska föreningen som vill vara med och vi hoppas på en aktiv bastusäsong 2022 med
minst en bastukväll/månad.

Vedklyvarhelg planerad i april och även ved in i vedbod på hösten.

3.3 Övriga byggnadsidéer/renoveringar

Pågående: När det regnar blir det en stor sjö på parkeringsplatsen framför
omklädningshuset vid badplatsen. Bredsjö stenbrott, Lars Valegren, har skänkt grus till
parkeringsplanen som Göran Jansson lovat att köra dit med utan kostnad.

Staketet runt Folket Hus är nästan helt renoverat, kvar finns ett spännband till hjälp för
sträckning på överdelen på en staketbit som vi inte kan lösa utan någon staketexpert.

Den röda bodens tak läcker och måste åtgärdas. Takpapp finns i bastun.

4 Ekonomi

Det ekonomiska utgångsläget för föreningen är stabilare än vad det varit de senaste åren.
Intäkterna från den nyrenoverade och uthyrda lägenheten, plus kommunens driftsbidrag
täcker de löpande kostnaderna så länge inget oförutsett sker. Dock är det önskvärt med ett
ekonomiskt överskott under året för att använda vid oförutsedda utgifter, samt till de
renoveringsbehov vi har i övriga huset.

Styrelsen skall ansvara för att verksamhetens ekonomi är i gott skick vid verksamhetsårets
slut.

5 Marknadsföring, sociala medier och meddelanden

Folkets Hus finns på:
Hemsida: www.bredsjofolketshus.se

www.bergslagen.se
www.hellefors.se

Instagram: folketshusbredsjo
Facebook: folkets hus i bredsjö
Anslagstavlor i Bredsjö, Hällefors, Grythyttan, Kopparberg

Nyhetsbrev och medlemsutskick via mailgrupp
Sms-grupp finns för annonsering av event

Swish: 123 640 1616
BG:      5640-5103

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

