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Representation
Glava Bygdekontor är med i:
 Våra Gårdar, vår intresseorganisation för fastigheten.
Berit o Bengt deltog vid Våra Gårdars höstträff i Karlstad 14 okt och

vid distriktets årsmöte i Forshaga 25 april.
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 Leader Värmland, där vi har deltagit i årsmöte 9 april i Arvika.
 Glava fiberförening, årsmöte 11 april o medlemsmöte 31 nov.
 Glava Byalag, årsmöte 16 april.
 Krönikespelsföreningens bildande 29 aug, 10 okt.
 NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, som vi samarbetar med
när det gäller våra studiecirklar och kulturaktiviteter.
Berit Engqvist och Bengt Bengtsson nominerades till Vardagshjältar för sitt
engagemang i bygden och fick tillsammans med övriga nominerade i länet
avnjuta en god middag med under hållning i Residenset i Karlstad med tillförordnade landshövdingen Johan Blom som värd.
Medlemsantalet
vid årets slut 24 andelsägare, 31 filmklubbsmedlemmar, 34 privatpersoner,
6 företag, 5 ideella föreningar. Medlemsavgiften har under året varit 250 kr för
företag och föreningar, 200 för filmklubbsmedlemmar samt 100 kronor för
enskilda medlemmar samt en familjeavgift på 250 där 50 kr per barn förts över
till Jun o UNF för de barn som deltagit i den verksamheten.
Sammanträden
Föreningen hade sin årsstämma den 20 febr. 2019, förutom förhandlingar
berättade Johan Samuelsson, ordförande i det nystartade Byalaget, om
föreningens målsättning och närmaste planer.
Under året har styrelsen hållit 11 protokollförda sammanträden. Därutöver har
telefon- och 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 aktivitetsgrupperna, 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

minst 680 timmar
minst 480 –”minst 320 –”minst 630 -”minst 90 –”minst 140 -”minst 280 _”minst 250 –”minst 200 –”minst 80 -”=
3.150 timmar
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Medlemsbrev
har gått ut till medlemmarna vid tre tillfällen: januari, mars och oktober.
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.

Marknadsföring
Vi använder i första hand av hemsidan och affischtavlorna (vid Bygdekontoret,
Parken, ICA, Konsum, Brandsbol, Glava Glasbruk, Semnebyn och Yrevallsvägen)
för att informera om vår verksamhet, förutom mail och Facebook. Vid offentliga arrangemang annonseras i Arvika Nyheter.
Folder

Inför höststarten trycktes en folder som delades ut till drygt 450 hushåll för att
presentera våra aktiviteter och framförallt höstens kulturarrangemang musikföreställningen ”Fröken”.

Kulturaktiviteter
Vi samarbetar med Sölje Bygdegårdsförening och tar hänsyn till varandras
kulturarrangemang vid planläggning.
Vi har genomfört följande offentliga kulturarrangemang:
- 5 jan Julgransskakning för alla barn i Glava. Familjen Arnesson, tre
musiker och lekledare medverkade, mycket uppskattat. 44 delt. Övriga
medarrangörer var Junis Glava o studieförb. NBV med stöd av Arvika
kommun.
- 19 maj Familjedag i samarbete med Glava församling och Civilförsvarsförbundet med teman ”Hitta Vilse” för 16 barn, som fick en lärorik upplevelse i skogsvett och lika många föräldrar som lyssnade till information i
Församlignshemmet om ”Säkra barn”. Mycket uppskattat arrangemang.
- 12 aug Kostnadsfritt Internetkafé. Besök av IT-guider från Arvika Bibliotek
för hjälp och vägledning kring telefoner Ipads, datorer och internet.
- 31 aug Glavabor möter Glavabor – en kväll i Smedjan, Hillringsberg kring
sång o musik på ”Öppen scen” och god mat. Ett 40-tal deltagare och mycket
uppskattat.
- 6 okt Teatercafé ”Fröken”- ett framträdande av två unga musiker kring en
av Sara Lidmans berättelser, i regi av Västanå Teater och SAMSAM
Värmland och Riksteatern, 37 delt.
Studieverksamhet och utställningar
Sex studiecirklar har genomförts i samarbete med NBV: Akvarellcirkel vår o
höst, Hantverksgrupp vår o höst, Engelska samt Säker Föreningsgård för
styrelsen. En samling har genomförts för odlargruppen. Hantverksgruppen
hade en utställning under en sommarvecka på Erlandhallen på Glasbruket och
akvarellcirkeln har haft en utställningsvecka i oktober på Galleri 39 i Arvika.
Filmklubb

Filmklubben drivs av en arbetsgrupp vald av klubbmedlemmarna. De 31
betalande medlemmarna erbjöds 12 filmer under året. Efter filmerna samlas
man för att ta en fika och diskutera filmerna. Filmvalen under året har varit
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mycket uppskattade. Avtal med Swedish film ger oss rättighet att visa film.
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. Gruppen har troget samlats varje vecka under året,
förutom ett par torsdagar, då lokalen varit upptagen av annan verksamhet.
Lovlägerverksamhet
Med stöd av ”Sommarverksamhetsbidrag” från Arvika kommun har ett sommarläger genomförts den 17-20 juni uppdelat på tre verksamhetsgrupper:
Dans & Lek, Bygg samt Film, med totalt 18 deltagare, 6 unga gruppledare och
3 ansvariga ledare. Byggargruppen gjorde en äventyrsbana kring ”sexkantkojan”, filmgruppen skrev och spelade in en film som de hann klippa och visa
som avslutning. Dansgruppen, som jobbade i skolans gymnastiksal, spelade
också in film och visade sitt projekt, alla deltagare testade äventyrsbanan.
Tre LAN-läger har hållits under jul-, sport-, resp. påsklov på ungdomarnas
önskemål, med 12-14 deltagare i TV-spel under 24 timmar. Vid ett av lägren
besökte två ledare från Arvika Spelförening och berättade om etiska regler,
olika spel samt gav deltagarna möjlighet att testa VR-glasögon med spel.
Under Jul- och sportlov hölls också heldagar kring Teckna och Måla med 10
resp. 11 deltagare som gavs inspiration av kunnig ledare i teckning och akvarellmålning.
Under Påsklovet hölls också lokalen öppen för Miniracing på bilbanan.
Under sommarlovet hölls Öppen verksamhet fyra onsdagar i samarbete med
UNF-föreningen som ansvarade för servering, miniracing, sumobrottning och
uteaktiviteter.
Den 9-30 juli var ett läger för barn och ungdomar från Vitryssland och Ukraina
förlagt i Glava skola. Vi upplät vår lokal till föreningen Jössehäringar Hjälper
Barn för de första informationsträffarna i mars och juni. Tillsammans med Junis
o UNF arrangerade vi också ett Disco den 12 juli för Glava-barn och lägerbarn,
vilket var mycket välbesökt. Därefter ställde vi ljudanläggningar och material
de behövde till deras förfogande.
Turistbroschyr och skyltar
Kommittén för den nya turistbroschyren har även för denna sommarsäsong
lagt ner stort arbete på att sammanställa ett arrangemangsblad, som presenterade sommarens aktiviteter och kulturarrangemang utefter ”Glasidan”
Glafsfjorden. Bladet har i en upplaga på 750 ex lagts in i turistbroschyren, som
nytrycktes 2017, och placerats på alla platser turister kan tänkas besöka i SöljeGlava-Älgå-Sulvik och Arvika. Hela sommarupplagan tog slut även i år. Foldern
har fortsatt lagts ut på mack o butik i Glava under året.
De två stora skylttavlor som också tagits fram, med stöd av Arvika kommuns
utvecklingsbidrag, har placerats vid ICA Sulvikingen i Sulvik och ”Trekanten” vid
Skasåsbron, tillsammans med brevlådor för infofoldern. Bilden på informationstavlorna är i stort sett samma som omslaget på turistfoldern. Vid Skasås har
även ett bord med fasta bänkar placerats.
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Barn och ungdomsverksamhet
JUNIS Glavas verksamhet, med ett 50-tal medlemmar, har fortsatt disponera
lokalerna under året med matinéfilm, teatergrupp, disco och helgläger.
Tonårsgruppen i UNF med har fortsatt att träffas fredagskvällar med blandat
program.

Fastigheten
Uthyrning: Våra fasta hyresgäster finns kvar: Glava JUNIS, Glava UNF, Arvika Slagruteförening och Studieförbundet NBV, två yogagrupper har haft regelbunden
verksamhet. Tillfälliga uthyrningar har skett till Fiberföreningen, Fiskevårdsföreing, Glava Byalag, Glava S-förening m.fl. Lokalerna har även vid ett fåtal tillfällen nyttjats av bygdens innevånare för privata arrangemang.
Sammanlagt har lokalen nyttjats vid följande antal tillfällen:
Totalt antal tillfällen

År 2019
311

Varav i föreningens regi:
170
Därav:
Studiecirkelträffar
72
Filmvisningar i filmklubben
12
Öppen verksamh. barn o unga 17
Offentliga kulturarrangemang
3
Mattcurling/Boule
46
Styrelse o arbetsgrupper
20
Verksamhet för asylsökande
Varav uthyrning:
Junis barnverksamhet
UNF tonårsverksamhet
Övriga föreningar
Privata fester

59
32
46
4

2018
329

2017
422

2016
546

2015
535

191

285

416

380

92
12
15
3
47
22

52
12
24
4
19
14
160

36
12
10
8
16
16
318

55
12
8
9
24
13
259

58
45
33
2

80
42
14
1

62
48
17
3

67
38
50

Investeringar
Utvärdering av ungdomsprojektet. Den 24 april besökte Vivi Lovelock från
Våra Gårdar föreningen och tillsammans med 12 av de ungdomar, som var med
vid projektets start, augusti 2017, gjordes en utvärdering av de tre delprojekten sexkantkojan, diskrummet och miniracingbanan.
Bidraget vi sökte och beviljades från Boverket för byte och eventuella
reparationer av yttertaket har vi tackat nej till då vi inte erhållit det tillskott som
behövdes för att lägga om skifferplattorna och folkopinionen ville behålla
skiffertaket. Snickare har besiktigat bärigheten på yttertaket och vi får fortsätta
att kontrollera ev. rörelser i konstruktionen.
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Administration o skötsel
Berit Engqvist har ansvarat för uthyrning, inköp och ekonomi, styrelsen för
städning, Bengt Bengtsson för reparationer och yttre underhåll och Kjell Landin
för underhåll av den tekniska utrustningen i lokalen. Sammanträdesrummet
har nu teknisk utrustning för att även kunna serva studiecirklar som behöver
bildvisning.
Under några sommarveckor hjälpte två sommarjobbande gymnasieungdomar,
från kommunen, till med oljning av altan, trappor och utomhusmöbler samt
målning av sexkantkojan.
Under juni fick vi en massiv invasion av skogsmyror i lokalerna och tillkallade
hjälp av Anticimex.
Hela styrelsen har arbetat med studiematerialet Säker Föreningsgård under
sex träffar (Brand, Vatten, Inbrott, Juridik, Drift och Människor) och därefter
har ansvaret för information till tillfälliga hyresgäster samt veckogenomgång
av lokalen kunnat läggas ut på flera styrelseledamöter. Förutom ett större kunnande om lokalen och alla regelverk, har man inventerat vad föreningen kan
förbättra i skadeförebyggande åtgärder, som även kan förbilliga fastighetsförsäkringen. Föreningen erhåller också en certifiering av lokalen.
Brandsyn har genomförts.
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.

Slutord

Även det gångna året har varit intensivt. Vår ambition har varit att skapa mera
egen verksamhet i lokalerna och även erbjuda öppen ungdomsverksamhet i
aktiviteter som efterfrågas. Årets test att hålla lokalen öppen under juli månad
gav inte det stora gensvar de arrangerande ungdomarna förväntade sig, så där
får vi tänka om och återgå till juni och augusti.
Fler förhyrare hittar till lokalen och upplever den som trevlig och välutrustad.
Vi kan också konstatera att vi äntligen har de två stora informationstavlorna på
plats, ett projekt som pågått i många år och som även när de stod färdiga fick
vänta, då brobyggarna vid Skasåsbron använde hela vår arrenderade yta för sitt
arbetsmaterial fram till slutet av november månad. Till våren kan vi nu snygga
upp ock få en bra rastplats på den gamla vägen vid ”trekanten”.
Styrelsen framför sitt tack till alla som på olika sätt ställt upp under året.
Vi vänder oss särskilt till Arvika kommun 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.
Tack säger vi också sist, men inte minst till våra medlemmar: företagare, före-
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ningar och privatpersoner, medlemmar i Filmklubben och besökare/deltagare
till våra arrangemang.
Bygdekontoret har nu verkat i 20 år, år 2006 kunde vi inviga och starta
aktiviteter i lokalen. Ägare av fastigheten blev vi år 2014, en föreningslokal som
invigdes 1922 och därmed snart har en 100-årig historia.
Styrelsen ställer nu sina platser till årsmötets förfogande och tecknar:
Glava i januari 2020

Bengt Bengtsson

Berit Engqvist

Elinor Berglund

Birthe Andersson

Christina Andersson

Mirja Jordan

Veronica Nordahn

Birgitta Wannebo

Kjell Landin

