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Resursperson flyktingproj. Sven Inge Englund Ensk 
  
Valberedare  Utsågs ingen 
 
Kommitté för Glava-broschyren 
  Birgitta Juås, Christina Andersson, Birgitta Wannebo 
 
Representation  
 Glava Bygdekontor är med i: 

§ Våra Gårdar, vår intresseorganisation för fastigheten.  
     Berit o Bengt i Våra Gårdars fastighetsträff i Bengtsfors och distriktets 
     årsmöte.   
§ Hushållningssällskapet, som vi samarbetar med i Leader-projekt. 
§ Leader Värmland, där vi har deltagit i årsmöte och träffar. 
§ ”Hela Sverige skall leva” där det inte varit någon aktivitet under året. 
§ Glafväringen har vid några tillfällen blivit vår röst utåt. 
§ Glava fiberförening, där vi deltagit i årsmöte o informationsträffar. 
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• NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som vi samarbetar med  
     när det gäller  våra egna studiecirklar och kulturaktiviteter. 

                  
Medlemsantalet 

vid årets slut 24 andelsägare, 31 filmklubbsmedlemmar, 20 privatpersoner,        
16 företag, 8 ideella föreningar. Medlemsavgiften har under året varit 250 kr för 
företag och föreningar, 200 för filmklubbsmedlemmar samt 100 kronor för 
enskilda medlemmar. 

 
Sammanträden 
 Föreningen hade sin årsstämma den 15 febr. 2017. 
 Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden: 11/1, 8/2, 15/2,  

16/3, 27/4, 24/5, 23/8, 20/9, 18/10, 15/11.  Därutöver har telefon- och Mail-
kontakter tagits och styrelsen har träffats under aktiviteter och arbetsdagar.  

       
Företagarföreningen 
 Interimsstyrelsen, med Bengt Danielsson som ansvarig, har fortsatt inbjuda till 

träffar den första torsdagen varje månad på Pizzerian i Glava. Ofta har någon 
extern informatör medverkat.  

 
Ekonomi 
 Hänvisas till bifogat bokslut.   
 De olika projekten, i berättelsen, har egen ekonomisk balans.  
 
Utfört ideellt arbete 
 Styrelsemöten o representation c:a    250 timmar 
 Sekreterare och kassörs arbete c:a    250  –”- 
 Lokalvård/uthyrning  c:a    200  –”- 
 Ledam. ansv. grupper o cirklar c:a    400  -”- 
 Kulturarrangemang  c:a      50  –”-  
 Marknadsföring, hemsida, adm. c:a    150  –”- 
 Skötsel av fastighet och tomt c:a    200  –”-  

Flyktingverksamheten  c:a 1.600  -”- 
Filmklubben   c:a    140  -”- 

                   = c:a 4.780 timmar 
 
Medlemsbrev 
 har gått ut till medlemmarna vid tre tillfällen: januari, maj och december. 
 
Hemsidan 
 Kjell Landin ansvarar för vår hemsida www.glasidan.se. Han har kontinuerligt 

organiserat utbildning för föreningsrepresentanter. Föreningar som nu fått  
utbildning kan själva lägga in sina aktiviteter i kalendern. Medlemsföretag har  
möjlighet att använda startsidan för information och koppling till egen hemsida. 
Sidan är också kopplad till föreningars hemsidor.  

 
Affischering 
 Vi använder i första hand affischtavlorna vid Bygdekontoret, Parken, ICA,  

Konsum, Brandsbol, Glava Glasbruk, Semnebyn och Yrevallsvägen för att  
informera om vår verksamhet. 

 

http://www.glasidan.se
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Folder Inför höststarten trycktes en folder som delades ut till drygt 350 hushåll för att  
 presentera våra aktiviteter och framförallt höstens nya aktiviteter.  
  
Studieverksamhet 
 Sju studiecirklar har hållits i samarbete med NBV: Akvarellcirkel vår o höst,  

Hantverksgrupp vår o höst, Odling, Datakurs grund, Datakurs fortsättning. I 
samarbete med Vuxenskolan o avd. Vård o Omsorg, Arvika kommun har 
genomförts en I-pad-kurs ”Alla kan surfa”, för pensionärer. Hantverksgruppen 
har haft en utställningsvecka i augusti på Galleri 39 i Arvika. 
Därtill kommer flyktingverksamhetens cirklar, som redovisas nedan under egen 
rubrik. 
 

Filmklubb 
 Filmklubben drivs av en arbetsgrupp vald av klubbmedlemmarna. 
 Under våren visades 6 filmer och rapporterades 28 medlemmar, under hösten 

visades 6 filmer och rapporterades 19 medlemmar. Samarbetsavtalet med  
Swedish film fortsätter löpa. Filmvalen under året har varit mycket uppskattade. 
Med den nya lösningen med fiber kan filmer även tas ner direkt från nätet. 

 
Gruppaktiviteter 

Mattcurling har under året spelats av en grupp vuxna torsdagar och barn 
tisdagskvällar under våren. 
Den 31 aug invigdes den nya boulebanan och en grupp startade boulespel 
torsdagar så länge vädret tillät. 

 
Sommarverksamhet 
 Med stöd av ”Sommarverksamhetsbidrag” från Arvika kommun har två som- 
 marläger bedrivits: Ett kojbyggarläger den 12-16 juni med 12 deltagare, två 

unga gruppledare och två ansvariga ledare. Med stor entusiasm byggdes två 
kojor/fort under veckan. Den andra veckan 7-11 aug med 12 deltagare, 3 unga 
ledare o två vuxna önskade deltagarna själva bad, lek o sport. Med hyrd mini- 
buss och privata bilar gjordes utflykter varje dag till Glaskogen, Sölje Camping,  
HIF-s fotbollsplan, badet i Bergsviken. 

 
Öppen verksamhet för barn- o ungdom 

Från den 30 september har öppen verksamhet bedrivits fem lördagseftermid-
dagar och två onsdagar under höst- och jullov kring miniracingbanan samt med 
skaparglädje/hobbypyssel.  De första tre gångerna var mycket välbesökta, de 
senare samlade mest unga deltagare. Ansvariga för bilbanan är några  UNF-
medlemmar. Även vår vaktmästare har hjälpt till under hösten. För den 
skapande verksamheten har flera olika handledare engagerats. 

 
Kulturaktiviteter 
 Vi samarbetar med Sölje Bygdegårdsförening och tar hänsyn till varandras 
                      kulturarrangemang vid planläggning.  

Vi har genomfört följande offentliga kulturarrangemang:  
- 7 jan Julgransskakning för alla barn i Glava. Familjen Arnesson, tre 

musiker och lekledare medverkade, mycket uppskattat.        40 delt. 
      Övriga medarrangörer var Junis Moviekids och S-föreningen i Glava.  
- 20 febr Musikunderhållning av Ingesunds elever ”Musik för alla”   60 delt. 
- 23 febr Musikkonsert Ingesunds sing and songwhriters         52 delt. 
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- 20 maj Konfettifest/avskedsfest för de asylsökande tillsammans med 

föreningen Flyktinghjälpen och våra volontärer i Jössefors Folkets Hus 270 
- 14 juni Information om FN:s barnkonvention medv. Av Rädda  
- Barnen i Arvika                    72 delt 
- 31 aug. Invigning av Boulebanan                                                      20 delt 
- 22 nov. Öppet Hus o firande av Våra Gårdars 75-årsjubileum 

     invigning av nyrenoverade lokaler            41delt 
 
Omvärldsbevakning  
 Skrivelse skickades till Länsstyrelsens trafikansvariga 2016 för att påtala att vi 

vill ha tillbaka hastighetsbegränsning 40 km på vägsträckan från sågen till  
kyrkan. Under våren beviljades och omskyltades sträckan vår uppfart - kyrkan  
till 40 km. 
Skrivelse insändes till kommunen med en önskan om bättre skötsel av markytan 
mellan gamla kommunhuset och Yrevallsvägen. 
 
23/1 Företagarföreningen möte med Anna Wikstrand, Arvika kommun 
29/3 Möte med Eriqa Lindsten, Jenny Fändriks och Peter Söderström, Arvika 
        kommun. 
28/9 Infrastrukturmöte med politiska representanter 
 
Under hösten har tre ledamöter gått igenom Föreningsarkivet i gamla kommun- 
huset, efter att arbete utförts i rummet. Handlingar har sorterats upp och det som 
inte tillhör föreningar har lämnats till behöriga eller hämtats. Information om  
arkivet och Värmlands föreningsarkiv har införts i Glafväringen.  

 
Turistbroschyr 
 En kommitté har haft uppdraget att omarbeta den turistbroschyr som Hembygds- 
 föreningen tog fram för ett antal år sedan och som nu är inaktuell. Målsättningen
 har varit att den skall finnas i nytryck till sommaren 2018. Kommunen har bevil- 
 jat bidrag och 27 tänkbara annonsörer har erbjudits annonsplats. Kommittén har  
 också lagt ner stort arbete på att ta rätt på alla GPS-koordinater på sevärdheter  
 och serviceställen för att underlätta för besökare. Varje år trycks sedan ett sepa- 
 rat aktuellt-blad över arrangemang och bladas in i foldern. 
 
Verksamhet för flyktingar 

har under våren letts av en arbetsgrupp/programgrupp med representanter från 
fyra organisationer samt anställda medarbetare: 
Bygdekontoret Berit Engqvist 
Bygdekont. o Röda Korset Sven Englund 
Röda Korset  Ingela Jonsson 
Glava Församling Monica Fryxelius 

 Studieförbundet NBV Mona Sandström 
 Anställda genom AME – kommunens arbetsmarknadsenhet: 
 t.o m 14 februari Henrik Sjöman (vaktmästaruppgifter) 
 fr.o.m. 13 mars- 31 december Gunnar Levin (vaktmästaruppgifter) 
 Vi har även rekryterat asylsökande som jobbat med oss som ”assistenter”, har 

hjälpt till med städning, fikaservering och information till asylförläggningen,  
samt andra asylsökande som ställt upp som tolkar.  
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Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har under första halvåren haft regelbundna månadsmöten fram 
t.o.m. juni månad, då verksamheten avvecklades på flyktingförläggningen. 

                      Representanter från gruppen har också deltagit i kommun- och länskonferen- 
 ser kring asyl- och integrationsfrågor. Inom gruppen har man delat upp ansvars- 

områdena.  
 
Verksamhet  
 Under tiden januari – april fanns ca 250 personer på Glava Gästgård därefter till 

stängningen den 30 juni kring 100-200 personer. De flesta har bott i Glava en  
längre tid och såväl Mackens och ICA:s personal, som vi andra har upplevt att  
det varit lugnt och fungerat bra. Många har lärt sig lite svenska, en grupp 10  
yngre har deltagit i utbildningsgrupp i Ingesunds Folkhögskola 2 dagar/vecka.   
Våra aktiviteter har varit välbesökta. Uppdelningen svenska-lektioner o sam- 
hällsinformation på olika nivåer och mindre samtalsgrupper där deltagarna  
tränat att samtala på svenska har fungerat bra. Studieförb. ABF har svarat för två 
grupper i Församlingshemmet (ledare med arabiska o svenska) där bl.a. kvinnor 
med små barn har kunnat delta, diakonerna i svenska kyrkan har haft kvinnocafé 
varje måndag med samhällsinformation o hantverk, NBV har arbetat med sex 
olika grupper på Bygdekontoret (flerspråkig ledare med arabiska, farsi, engel- 
ska, svenska). Två volontärer har haft samtalsgrupper. En förmiddag i veckan  
har vår hantverksgrupp samlat både kvinnor o män och de 2-3 ledarna har  
arbetat med många tekniker, men deltagarna har också berättat om sina kun- 
skaper och önskat olika vävramar för arbete i sina tidigare hantverkskunskaper. 
Bl.a. en man som knutit mattor/bonader av ullgarn. Den första, en bild av Glava 
kyrka, överlämnade han till Glava församling, han har sedan förärat flera  
volontärer som bidragit med garn mycket vackra bonader. Han deltog tillsam- 
mans med en ledare och några andra deltagare ur hantverksgruppen på en  
utställning i Åmotsfors den 8 april för att visa upp sin teknik, vilket var mycket  
uppskattat.  

                      Några asylsökande med goda kunskaper i svenska språket har deltagit i matt- 
 curling, filmklubb och kulturarrangemang. Vi har även hämtat asylsökande från 

pensionärslägenheterna i Stömne till våra aktiviteter. 
Önskemål hade även framförts om egna filmvisningstillfällen för både vuxna 
och barn, men det kom så få deltagare så biovisningar blev endast ett fåtal till- 
fällen. 

                      Junis-föreningen har haft aktiviteter för barnen bl.a. ett disco som arrangerades 
för asylbarnen innan de flyttade och där allt var gratis. Efter skolavslutningen 
genomförde vi dagläger i två veckor för asylbarnen med hjälp av unga ledare 

från 
Junis o Unf-föreningarna. 

                      Oron började då bli jobbig för barnen – alla visste att de skulle flytta, men inte 
vart. En dag inbjöds alla föräldrar och barn till tårtkalas tillsammans med Rädda 
Barnen, som berättade om barnkonventionen på aktuella språk samt sjöng och 
lekte med barnen.	 - 
20 febr. Konsert av Ingesunds Folkhögskola, 60 pers.     
23 febr. Konsert av Ingesunds Musikhögskola, 52 pers.   
13 maj  Barnfamiljer bussas till Stadsparkens dag, 85 delt. alla barn bjuds på 
             glass på Såguddan, mycket uppskattat 
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20 maj   Konfettifest i Jössefors Folkets Hus för Glava Gästgård 135 delt, 
Stömne- 

            gruppen samt inflyttade till Arvika, totalt 270 delt. varav  85 barn o 20-
tal 

            medverkande volontärer. En fest som pågick i 5 tim. 
                     14 juni   Information om FN:s Barnkonvention, 72 barn o föräldrar.  Rädda 
Barnen  
                                   bjöd på tårta. 

För volontärer o övriga intresserade anordnades:  
                      24 jan. Information av Röda Korset, Bibliotekets hörsal  
                        1 juni Volontärsamling  i Församlingshemmet i Arvika för att upp mana 
volontä- 
                                  rer att fortsätta engagera sig kring ”nysvenskar” och asylsökande boende  
                                  i Arvika, flera nya intresserade deltog också.     
                         5 juli Programgruppens sista samling och utvärdering vid lunch i Arvika.
 	

Demokratiprojekt 
Under hösten 2016 påbörjades ett samarbete med Rädda Barnen kring ett demo- 
kratiprojekt, som de ville genomföra på asylförläggningen i samarbete med oss. 
Re-act – att asylsökande definierar sina behov och arbetar aktivt i demokratiska 
grupper, med stöd av svenskar i Powerment baserade arbetsgrupper ”ingen skall 
behöva känna sig ensam och utanför”. Metoden hade gett bra resultat på andra 
asylförläggningar. Under våren hölls ett antal möten kring projektets möjliga 
genomförande, men asylförläggningen var tyvärr inte villiga att samarbeta eller  
släppa in personal från Rädda Barnen på förläggningen. Det hade annars varit 
intressant att ta vår verksamhet vidare till större delaktighet från hela flykting- 
gruppen - alla nationaliteter. 

                   
Ekonomi och administration: 

Verksamheten har kunnat fullföljas och genomföras tack vare ekonomiskt stöd 
från Arvika kommun, Flyktinghjälpen Arvika, samarbetet med svenska Kyrkan, 
Röda Korset och Rädda Barnen samt penninggåvor från privatpersoner, stöd från 
ICA Nära i Glava samt Schell/Selecta i Arvika som har bidragit med fikabröd.  
Ekonomin för verksamheten har gått genom Bygdekontorets bokföring, som 
eget projekt. 

 
Avslutning och Utvärdering 
 Kvarvarande arbetsmaterial för undervisning och hantverk har överlämnats till 

NBVs nyinrättade studielokaler i Arvika där Raghad Alghanem kommer att  
arbeta vidare med verksamhet för asylsökande och nysvenskar. 

 Under hösten har en studerande vid Universitetet i Karlstad tagit som sitt upp- 
 satsämne att utvärdera de 4,5 år som flyktingverksamheten pågått och hur verk- 
 samheten har påverkat befolkningen i Glava. Arbetet kommer att vara klart  
 under våren 2018. 
 
Barn och ungdomsverksamhet 

JUNIS Glavas verksamhet, med ett 60-tal medlemmar, har fortsatt disponera 
lokalerna under året med matinéfilm, teatergrupp och mattcurling. 
Tonårsgruppen i UNF med 10-14 deltagare har fortsatt att träffas på 



fredagskvällarna med blandat program, men också svarat för discokvällar för 
alla Glava-barn, en lekkvällar för Junis-barnen. 
 

Lokalen 

Uthyrning:  Våra fasta hyresgäster finns kvar:  Glava JUNIS, Glava UNF och Studieför- 
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 bundet NBV. Tillfälliga uthyrningar har skett till Fiberföreningen, HIF, Fiske- 
 vårdsförening, ungdomsgrupp som spelar LAN. Lokalerna har även vid ett fåtal 

tillfällen nyttjats av bygdens innevånare för privata arrangemang. Under våren         
har lokalen upplåtits sex dagar/vecka för den verksamhet programgruppen för 
flyktingverksamhet haft för de boende på Glava Gästgård. Under hösten har 
styrelsen arbetat för att starta upp nya grupper för Glava-bor och lokalen har 
utnyttjats alla veckans dagar av en eller flera grupper. 

      
Sammanlagt har lokalen utnyttjats vid 422 (625 år 2016, 546 år 2015) tillfällen 
under året, varav  
125 (67) (121)  i styrelsens regi varav 52 (36) (55) i samarbete med NBV,12 
(12) (12) i filmklubbens regi, 24 (10) öppen verksamhet barn o ungdom, 4 
offentliga kulturarrangemang,  
125 (295) (247) lektions- och informationsdagar och 31 (113) övriga aktiviteter 
för asylsökande och 4 (10) (12) utåtriktade integrationsaktiviteter i flyktingver-
ksamheten.  
Övriga har varit JUNIS 80 (62) (67) tillfällen, UNF 27 (48) (38) och övriga 
föreningar 14 (17) (50) tillfällen samt  privata fester vid 3 (1) (3) tillfälle. 

 
Fiber Från 1 sept har internet fungerat från fiber i lokalen och vårt samarbete med 

grannen avslutades. Vår hemsides- o dataansvarige har utarbetat ett system med  
en publik ingång med kod och en personalingång med kod. Båda med tidsbe- 
gränsad tillgång/dygn. Kablar är dragna till sammanträdesrum o det lilla kon- 
torsutrymmet, för en säker drift. 

 
Investeringar  
 Med stöd av Arvika kommun har vi byggt den planerade boulebanan, en Grill- 

plats samt satt staket mot genomfartsvägen. Viss markberedning har gjorts för 
att plana ut gräsytorna. 
Med stöd av Boverkets ungdomsanpassningsbidrag har en altan byggts, ett  
välutrustat diskrum har iordningställts i det gamla maskinrummet och minira- 
cingbanan, som i många år varit upphissad efter väggen i stora salen, har 
iordningställts och tagits i bruk igen under hösten. Bygdekontoret fick köpa 
banan av den tidigare föreningen, men har också fått material och kassa mot 
löfte att bedriva öppen verksamhet kring bilbanan. Den fjärde delen av bidraget, 
en sexkantig träkoja i sluttningen mot vägen, har inte kunnat realiseras ännu, 
men bidraget skall vara slutredovisat oktober 2018. Som en del i slutredovisning 
till Boverket har ungdomarna filmat under projektets gång och berättat hur de 
tänkt och hur de vill arbeta fortsättningsvis. Åtgärderna invigdes den 22 
november med ett Öppet hus tillsammans med JUNIS- och UNF-medlemmar o 
deras föräldrar. Våra Gårdars riksorganisation bjöd på tårta o vi firade samtidigt 
deras 75-årsjubileum. 

 Handikappanpassningsbidrag söktes från Boverket för larm på handikapp- 
 toaletten samt ventilation till densamma och ny hörselslinga. Det bidraget fick  
 vi ej beviljat. 



 Nytt bidrag har sökts från Boverket för byte och eventuella reparationer av 
yttertaket. Bidrag enligt regelverket har också beviljats av Arvika kommun. 
Besked kommer att lämnas i maj 2018. 
Bidrag för merkostnader för omläggning av skiffertaket söktes redan 2016 från 
Länsstyrelsen, men beviljades ej 2017, ny ansökan inlagd för 2018.  
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Den 23/3 genomfördes Brandsyn, helt godkänt. 
Den 23/3 Besökte Våra Gårdars byggnadsingenjör och handläggaren för 
ungdomsanpassning vår fastighet.    
Senare under året fick vi även besiktigning av taket av Anticimex representant. 
 

Administration 
 Berit Engqvist har svarat för uthyrning och städning samt arbetsledning av 
 vaktmästare. Bengt Bengtsson har tillsammans med vaktmästaren svarat för  
 reparationer och yttre underhåll, även bygge av altan och grillplats. Städdagar  
 har genomförts för yttre underhåll under våren tillsammans med UNF-ung- 
 domarna.    

 
Bibliotek Ytterligare böcker har under året skänkts till vårt bibliotek, som både utnyttjas 
 för utlåning och försäljning. Utrensning har också gjorts av litteratur som är  
 mindre intressant för utlåning och dessa böcker har lämnats till Erikshjälpen.  
 
Försäkring 
 Försäkring är tecknad för fastighet, inventarier och för dem som är engagerade i 
 verksamheten, via Våra Gårdar. 
 
Inventarielista 
 Upprättas i början av varje år och hålls aktuell. 
 
Slutord Även det gångna året har varit intensivt, med mycket på gång i förening o 

fastighet. När de asylsökande lämnade Glava påbörjades om- och tillbyggnader,  
som sedan pågått under hela hösten, parallellt med verksamheter. Styrelsens  
intention har varit att lyssna på och uppmuntra barn- och ungdomsverksam- 
heten, men också vara lyhörd för vuxnas önskemål om aktiviteter. 
  

                      Vi har nu en fräsch och ändamålsenlig lokal att erbjuda föreningslivet och för 
egen verksamhet, sånär som taket som återstår att åtgärda. Vi har många utma- 
ningar kvar för att bevaka att vi får behålla övrig service i bygden, medvetande- 
göra för alla att handla lokalt, bidra till att nå turister o besökare genom den upp- 
daterade foldern och vår hemsida. 
Vi hoppas också att diskussionerna med företagarföreningen om uppbyggnad av 
ny organisation skall bli en bra lösning. 
 
Styrelsen framför sitt tack till alla som på olika sätt ställt upp i den omfattande 
verksamhet som pågått under året. Där vänder vi oss särskilt till Arvika kommun                       
Boverket  och Våra Gårdar, men också i asylverksamheten till föreningen Flyk-
tinghjälpen, Röda Korset, Rädda Barnen, företag o privatpersoner. Vi vill också 
tacka de lokala hantverkare som på ett förtjänstfullt sätt hjälpt oss med ombygg-
naden av ”diskrummet”. 
Vi säger tack till alla engagerade arbetsgrupper och resurspersoner, som fyllt 
huset med aktiviteter, alla som genom sina tjänster eller med sin tid engagerat  
sig i den verksamhet som bedrivits i lokalerna.  



Tack säger vi också sist, men inte minst till våra medlemmar: företagare, före- 
ningar och privatpersoner, medlemmar i Filmklubben och besökare/deltagare till  
våra arrangemang.  
 
Bygdekontoret har nu verkat i 18 år, från att en grupp företagare i Glava år 2000 
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startade verksamheten, i syfte att genom träffar och aktiviteter sammansvetsa  
företag, olika ideella föreningar och ortsbefolkning och bevaka deras intressen  
vad gäller samhällsservice. Ägare av föreningslokalen blev vi år 2014. 
 

 Styrelsen ställer nu sina platser till årsmötets förfogande och tecknar: 
 

 
Glava i januari 2018 
 
 
 
 
Bengt Bengtsson           Berit Engqvist       Elinor Berglund 
 
 
 
      
Birthe Andersson       Christina Andersson         Noomi Nilsson 
 
 
 
 
   Birgitta Wannebo                Kjell Landin 
 
 


