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Kommitté för turistbroschyren
Birgitta Juås, Christina Andersson, Birgitta Wannebo
Representation
Glava Bygdekontor är med i:
§ Våra Gårdar, vår intresseorganisation för fastigheten.
Berit o Bengt deltog vid Våra Gårdars fastighetsträff i Karlstad och Bengt
vid distriktets årsmöte i Skåre och ombudsmöte i Växjö.
§ Leader Värmland, där vi har deltagit i årsmöte och träffar.
§ Hushållningssällskapet Värmland
§ Glafväringen har vid några tillfällen blivit vår röst utåt.
§ Glava fiberförening, där vi deltagit i årsmöte o medlemsmöte
§ NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som vi samarbetar med
när det gäller våra studiecirklar och kulturaktiviteter, vid medlemsmöten.
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Medlemsantalet
vid årets slut 24 andelsägare, 30 filmklubbsmedlemmar, 23 privatpersoner,
3 företag, 6 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 21 febr. 2018, förutom förhandlingar
berättade Sven Englund om sin planerade resa till Italien med Ingesunds
Folkhögskolas resegrupp.
Under året har styrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden: 17/1, 24/1, 21/2,
21/3, 21/, 4/4, 2/5, 7/6, 15/8, 11/9, 24/10, 21/11, 12/12. Därutöver har telefonoch mailkontakter tagits och styrelsen har träffats under aktiviteter och
arbetsdagar.
Företagargruppen
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
Sekreterare och kassörs arbete
Lokalvård och uthyrning
Styrelseledam. ansvariga för grupper o cirklar
Offentliga kulturarrangemang
Filmklubben
Öppen barn o ungdomsverksamhet
Marknadsföring, hemsida, teknik, administration.
Skötsel av fastighet och tomt
Reparationer o om- o tillbyggnader
Flyktingverksamheten, arkivarbete

minst 450 timmar
minst 280 –”minst 320 –”minst 400 -”minst 90 –”minst 140 -”minst 230 _”minst 150 –”minst 200 –”minst 100 -”minst 40 -”=
2.400 timmar

Medlemsbrev
har gått ut till medlemmarna vid fyra tillfällen: januari, maj, november och
december.
Hemsidan
Kjell Landin ansvarar för vår hemsida www.glasidan.se.
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.
Folder
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Inför höststarten trycktes en folder som delades ut till drygt 450 hushåll för att
presentera våra aktiviteter och framförallt höstens stora kultursatsning ”Sinatrakonserten”.

Studieverksamhet
Åtta studiecirklar har hållits i samarbete med NBV: Akvarellcirkel vår o höst,
Hantverksgrupp vår o höst, Demokrati, Odling, Pedagogik o praktiskt ledarskap
för ungdomsledare. I samarbete med Vuxenskolan o avd. Vård o Omsorg,
Arvika kommun har genomförts en I-pad-fortsättningskurs ”Alla kan surfa”, för
pensionärer. Hantverksgruppen har haft en utställningsvecka i augusti på Galleri
39 i Arvika.
Filmklubb
Filmklubben drivs av en arbetsgrupp vald av klubbmedlemmarna.
Under våren visades 6 filmer och rapporterades 20 medlemmar, under hösten
visades 6 filmer och rapporterades 23 medlemmar. Samarbetsavtalet med
Swedish film fortsätter löpa. Filmvalen under året har varit mycket uppskattade.
Gruppaktiviteter
Mattcurling har under året spelats av en grupp 10-tal vuxna torsdagar under den
kalla årstiden, samma grupp har spelat boule på den nygjorda boulebanan när
vädret så tillåtit. Totalt har gruppen gjort uppehåll endast ett par torsdagar, då
lokalen varit upptagen av annan verksamhet.
Lovlägerverksamhet
Med stöd av ”Sommarverksamhetsbidrag” från Arvika kommun har två sommarläger bedrivits: Ett byggarläger den 11-15 juni med 16 deltagare, 3 unga
gruppledare och 2 ansvariga ledare. Med stor entusiasm byggdes fyra lådbilar
samt ett antal fågelholkar under veckan. Lägrets sista dag anordnades lådbilsrally. Deltagarna var från både Arvika o Glava.
Den andra veckan 6-10 aug med 8 deltagare, 2 unga ledare och 1 ansvarig ledare
önskade deltagarna bad, lek o sport. Med hyrd minibuss och privat bil gjordes
utflykter varje dag till Glaskogen, Sölje Camping och badet i Bergsviken.
Under höstlovet erhöll vi bidrag och arrangerade ett LAN-läger, 24 timmar
datorspel med 13 deltagande ungdomar från Glava o Arvika.
Vi sökte, på ungdomarnas önskan, och fick även bidrag för två läger under
Jullovet: en heldag teckning o akvarellmålning med konstnär som handledare
med 10 deltagare samt ett LAN-läger under 24 timmar med 14 deltagare.
Öppen verksamhet för barn- o ungdom
Av den planerade öppna verksamheten genomfördes en aktivitet i januari. UNFgruppen fann sedan att bilbanan måste målas och kompletteras, vilket gjordes
under våren. Under hösten har lokalen varit så upptagen av annan verksamhet att
det har varit svårt att få sammanhängande dagar för bilbanan.
UNF planerade också att ha lokalen öppen för aktiviteter torsdag o fredagskvällar under sommaren men p g a det extremt varma vädret kom den verksamheten aldrig igång.
Kulturaktiviteter
Vi samarbetar med Sölje Bygdegårdsförening och tar hänsyn till varandras

kulturarrangemang vid planläggning.
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Vi har genomfört följande offentliga kulturarrangemang:
- 7 jan Julgransskakning för alla barn i Glava. Familjen Arnesson, tre
musiker och lekledare medverkade, mycket uppskattat.
51 delt.
Övriga medarrangörer var Junis Glava o studieförb. NBV.
Demokratiprojekt:
- 11 april utfrågning av politiker från fyra partier, Sven Englund
25 delt.
moderator,
- 18 april utfrågning av politiker från fyra partier, Jan Nordenberg
31 delt.
moderator
- 28 sept Konsert ”Frank Sinatra” med Christer Nerfont och Werm- 54 delt.
Land Opera, genom Kultur på Landsbygd
- 24 okt Föreläsning kring Krisberedskap med medverkan från
13 delt
Civilförsvaret
- 20 nov Kurs Hjärt- o lungräddning med medverkan från Civil12 delt
försvaret
- 21 nov Kurs Hjärt- o lungräddning med medverkan från Civil13 delt
försvaret
Demokratiprojekt
Under rubriken ”Jag röstar för demokratin” startades under våren, i samarbete
med studieförbundet NBV, en studiecirkel för att förbereda debattkvällar och
inbjuda kommunpolitiker, från samtliga partier representerade i kommunen.
Vår avsikt var inte politisk paneldebatt, utan möjlighet för Glava-borna att med
samtalsledare ställa frågor till politikerna kring landsbygdens situation och
utveckling. Genom att dela upp partierna på två kvällar kunde vi ge god tid för
varje parti och kvällarna uppfyllde vårt syfte, med god samtalsanda och en nöjd
publik.
Vi inbjöd även till fortsatt studiecirkel med diskussioner kring aktuella ämnen
inför valet som ”filterbubblor o fejknyheter” och ”Vilket samhälle vill vi ha i
framtiden”.
Krisberedskap
I samarbete med Civilförsvaret och studieförbundet Medborgarskolan har
genomförts tre kvällar i högaktuella ämnen. Tyvärr var deltagarantalet lågt den
första kvällen, trots bred marknadsföring, medan vi fick dubblera kurskvällarna
för hjärt- och lungräddning. Deltagarna där önskar även återkommande repetitioner.
Omvärldsbevakning
Vi har upplåtit lokal och deltagit i förberedelserna för bildande av Glava Byalag
den 16 oktober. Med anledning av bildandet av Byalaget tar de nu naturligt över
omvärldsbevakningen och inriktningen på vårt fortsatta arbete blir att skapa
aktiviteter i och förvalta fastigheten. Överenskommelse har också gjorts med
Byalaget att vi fortsätter svara för turistfolder och informationstavlor och samordnar våra hemsidor. Byalagets arbetsområde omfattar postnummerområde
67020 Glava. Vårt område när det gäller samarbete i informationer omspänner
Stömne till Sulvik.
Turistbroschyr
En kommitté började hösten 2017 att omarbeta den turistbroschyr som
Hembygdsföreningen tog fram för ett antal år sedan och som nu blivit inaktuell.
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Kommittén har också lagt ner stort arbete på att ta rätt på alla GPS-koordinater
på sevärdheter och serviceställen, för att underlätta för besökare. Broschyren
fanns klar i nytryck i juni och lades ut, tillsammans med ett arrangemangsblad
på alla platser turister kan tänkas besöka i Sölje-Glava-Älgå och Arvika. Totalt
trycktes 3.000 ex varav 600 förbrukats. Kommittén sammanställde även
arrangemangsbladet som presenterade sommarens aktiviteter och kulturarrangemang utefter ”Glasidan” Glafsfjorden. Kommunen har beviljat bidrag
och annonsörer har betalt för annonsplats för täckning av tryckkostnaderna.
Barn och ungdomsverksamhet
JUNIS Glavas verksamhet, med ett 50-tal medlemmar, har fortsatt disponera
lokalerna under året med matinéfilm, teatergrupp och helgläger. Tonårsgruppen
i UNF med 14 deltagare har fortsatt att träffas fredagskvällar med blandat
program, men också svarat för discokvällar för alla Glava-barn och ett spökläger
för Junis-gruppen med ett 30-tal deltagande barn.
Fastigheten
Uthyrning: Våra fasta hyresgäster finns kvar: Glava JUNIS, Glava UNF och Studieförbundet NBV, två yogagrupper har haft regelbunden verksamhet såväl vår som
höst. Tillfälliga uthyrningar har skett till Fiberföreningen, Fiskevårdsföreing,
den nybildade föreningen Glava Byalag, Arvika Slagruteförening. Lokalerna
har även vid ett fåtal tillfällen nyttjats av bygdens innevånare för privata
arrangemang.
Sammanlagt har lokalen utnyttjats vid 329 tillfällen (422 år 2017, 625 år 2016,
546 år 2015) under året, varav 191 (125) (67) (121) i styrelsens regi varav 58
(52)(36) (55) i samarbete med NBV,12 (12) (12) (12) i filmklubbens regi, 15
(24) (10) öppen verksamhet för barn o ungdom, 3 (4) offentliga
kulturarrangemang, 5 kurser/konferenser och 47 (19) motionsaktiviteter
mattcurling/boule.
Övriga har varit JUNIS 54 (80) (62) (67) tillfällen, UNF 45 (27) (48) (38) och
övriga föreningar 33 (14) (17) (50) tillfällen samt privata fester vid 2 (3) (1) (3)
tillfällen. Nergången i vissa aktivitetsgrupper i jämförelse mot tidigare år beror
på flyktingverksamheten som pågick till juni 2017.
Investeringar
Boverkets ungdomsanpassningsbidrag. Den sista åtgärden i projektet vi
beviljats av Boverket – ungdomarnas sexkantiga koja – har varit svårt att hitta
medhjälpare, för att bygga. Vi lyckades till slut engagera en snickare som hann
fullfölja kojan några veckor innan projektbidraget måste slutredovisas i oktober.
Resultatet är vi mycket nöjda med. Kostnaden blev högre för kojan än budgeterat, men vi sökte o beviljades bidrag från kommunen för en del av merkostnaden.
Diskrummet och ombyggnaden i serveringsrummet har underlättat väsentligt vid
Aktiviteter i lokalen.
Vi har också beviljats det nya bidraget vi sökte från Boverket för byte och
eventuella reparationer av yttertaket. Bidrag enligt regelverket har också
beviljats av Arvika kommun.
Brandsyn har genomförts 10 april.

Förråd
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I och med att det gamla maskinrummet togs i anspråk för diskrum förlorade vi
vårt förråd för utomhusredskap o gräsklippare. Under året har vi fått hjälp av
bygglinjens elever på Taserudsgymnasiet att sätta upp en liten förrådsbyggnad
på den betongplatta som tidigare varit utedass.
Administration o skötsel
Berit Engqvist har svarat för uthyrning och städning. Bengt Bengtsson har
svarat för reparationer och yttre underhåll, Kjell Landin har svarat för underhåll
av den tekniska utrustningen i lokalen. UNF-gruppen har hjälpt till med vårstädning runt fastigheten och kommunens arbetsmarknadsenhet har hjälpt oss med
röjning längs staketet och vägen.
Bibliotek

Vårt bokbestånd har till största delen skänkts till Erikshjälpen, bokhyllorna i
stora salen har ersatts av sex skåp som studiecirklar och gruppers önskar förvara
sitt verksamhetsmaterial i.

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.
Arkiv
Våra handlingar förvaras i det gemensamma föreningsarkivet i det gamla
”Kommunhusets” källare. Tillsammans med Hembygdsföreningen har vi
gått igenom förvarat material och skickat en del vidare som inte här hemma där.
Slutord

Även det gångna året har varit intensivt, med mycket på gång i förening och
fastighet. Styrelsens intention har varit att lyssna på verksamhetsgruppernas
synpunkter och önskemål och anpassa lokalen där det så är möjligt. Vår uppgift
har också varit att skapa mera egen verksamhet i studiecirklar o kulturarrangemang. Vi har nu en fräsch och ändamålsenlig lokal att erbjuda föreningslivet,
sånär som taket, som återstår att åtgärda.
I och med att Glava Byalag bildats och övertagit uppgiften att bevaka bygdens
intressen, kommer vi fortsättningsvis att fokusera helt på att förvalta fastigheten
och skapa verksamhet i och kring den.
Styrelsen framför sitt tack till alla som på olika sätt ställt upp under året.
Vi vänder oss särskilt till Arvika kommun och Boverket med ett tack för gott
samarbete och ekonomiskt bidrag som möjliggjort verksamheten och till Våra
Gårdar för råd och information i fastighetsfrågor.
Vi säger också tack till alla engagerade i arbetsgrupper och resurspersoner, som
fyllt huset med aktiviteter och BP Bygg och Tasrudsgymnasiets bygglinje för
nybygnationer.
Tack säger vi också sist, men inte minst till våra medlemmar: företagare, föreningar och privatpersoner, medlemmar i Filmklubben och besökare/deltagare till
våra arrangemang.
Bygdekontoret har nu verkat i 19 år, från att en grupp företagare i Glava år 2000
startade verksamheten, i syfte att genom träffar och aktiviteter sammansvetsa
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företag, olika ideella föreningar och ortsbefolkning och bevaka deras intressen
vad gäller samhällsservice. Ägare av föreningslokalen blev vi år 2014, en lokal
som invigdes 1922 och krävt en hel del åtgärder för att bli väl fungerande i dag.
Styrelsen ställer nu sina platser till årsmötets förfogande och tecknar:
Glava i februari 2019

Bengt Bengtsson

Berit Engqvist

Birthe Andersson

Christina Andersson

Birgitta Wannebo

Elinor Berglund

Noomi Nilsson

Kjell Landin

