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 Förvaltningsberättelse  

Verksamhetsåret 2017 
Styrelsen för Föreningen Laxnegården får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet 
under räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 

Förening och Fastighet 
Föreningens organisationsnummer är 819000-8626 

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Heby 5:3 som förvärvades av Von Engeström 1980-11-03. 
Fastigheten består av en tvåvåningsbyggnad om ca 200 m2 byggnadsarea och markareal om 2 632 m2. 

I byggnaden finns 1 uthyrd bostadslägenhet på övervåningen samt 3 uthyrningsbara lokaler på 
bottenvåningen varav en liten kontorslokal är uthyrd tills vidare till bostadshyresgästen. 

Fastighetens taxeringsvärde uppgick vid 2013 års fastighetstaxering till 606 000 kronor varav 456 000 
kronor utgör byggnadsvärde och 150 000 kronor utgör markvärde.  

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar.  

Styrelse 
Lennart Anglered Ordförande 
Philippe Thibault Kassör 
Åke Bergkvist  Sekreterare 
Kerstin Olsson  Ledamot och ansvarig för lokaluthyrning  
Tomas Enström Ledamot 
Lars Zachrisson Ledamot          ansvariga för fastigheten 
Jonas Abrahamsson Ledamot 
Kerstin Pettersson Ledamot webbansvarig 
 
I tur att avgå vid årets föreningsstämma är:  
Lennart Anglered  
Philippe Thibault  
Åke Bergkvist 
Lars Zachrisson  

 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av ordförande för sig eller av styrelsens ledamöter två i förening. 

Revisorer 
Sedan ordinarie föreningsstämma har föreningen haft Mickael Lindqvist som revisor och med Susanne 

Mihlberg som revisorssuppleant. 

Valberedning 
Valberedningen har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Benedicks och Jan Björkebaum med 

Göran Benedicks som sammankallande.  

Sammanträden 
Föreningens årsmöte hölls 2017-03-18 med efterföljande middag som sponsrades av Tifood AB . 
Därefter hölls en uppskattad frågesport.  

Under kalenderåret har styrelsen haft 7 protokollförda möten samt 4 planeringsmöten. 
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Medlemmar 

Under året har föreningen haft 135 medlemmar, varav 49 familjemedlemskap och 7 i enskilda 

medlemskap.  

Fastigheten 
En ny diskmaskin installerades.* Kostnad 7500 kr. 

Blästring utförd av bläster Micke Strängnäs, kostnad 10 000 kr, resterande jobb 

kompletteringsskrapning oljning, fogning, grundning samt 2 stycken strykningar. Omkring 85 timmars 

arbete.* 

Ett nytt fundament till luft/vattenpumpen gjordes.* 

Ogräs utanför Laxnegården har rensats 2 ggr under sommaren.* 

På sommaren stannade luft/vattenpumpen pga. för lite vatten i systemet. Åtgärdas 2018. 

En ny bardisk inköpt och renoverad till belåtenhet och ett nytt pingisbord köptes. 

HDMI förstärkare har inköpts och installerats så nu kan vi visa film, bildspel mm. Problemet var 

tidigare en för lång hdmi kabel. Samuel Degerstedt, Dialect har bytt parabolhuvuden åt oss för att allt 

ska fungera.  

* Allt arbete utfört av styrelsen och några andra medlemmar. 

Lokaluthyrning 
Lokalen har under verksamhetsåret hyrts ut till olika föreningsmöten, privata kalas och fester.  
Lokalerna har också använts för egna arrangemang som sportbar med storbildsteve och pingiskvällar. 

Lägenheten på övervåningen har en fast hyresgäst.  

Verksamhet 
I februari hade vi en pubafton för medlemmar, 30 personer kom. 

Vi har deltagit i ett möte med kommun. Det var kommunens 25 års jubileum som skulle diskuteras. 

Deltagare var Kommunen, Laxnegården och Stjärnhovs byalag, Björnlunda var inte med. Bidraget till 

ytter orternas blev 10 000 kr var.  

Vi beslöt att vi skulle starta en filmklubb för bidraget. Det har vi gjort vi har köpt en film licens i slutet 

av året.  

På Valborg ordnades ett fackeltåg med ca 25-30deltagare.. 

Lotta Lindqvist ordnade en loppis i lokalen i september, hon hade bakat hemma och fika fanns. 

Lennart har skickat frågor till kommunen bl. a om elljusspåret, slyröjning mm. 

Kerstin Pettersson hade vernissage i lokalen vid Gnestas konstrunda i september. 

Tvättning av fåtöljernas överdrag gjordes av styrelsen. 
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Det har varit pingiskvällar varje onsdag, inte lika ofta under sommaren. Glädjande nog är 5 ungdomar 

med förutom oss ”gamlingar”( som dom inte har en chans emot) totalt är det 5 – 8 personer varje 

gång. 

Vi har visat VM kval i fotboll 9 matcher med ett snitt på 10-12 personer och 2 matcher i U21, ca 7 

personer per match. 

Vi gick med som medlemmar i hembygdsförbundet. En ny hembygdsförsäkring har tecknats. Den är 

gynnsammare; premien är lägre och den ersätter fler tillbud. 

Kommunikation 
Kommunikationen med medlemmar och andra har skett genom medlemsbrev via e-post 
laxnegarden@gmail.com och utdelning i brevlådor. Föreningen har en hemsida 
www.foreningenlaxnegarden.se. Affischer sätts upp på anslagstavlor i Laxne och en egen brevlåda för 
inkommande post finns vid brevlådorna på Ytterbyvägen.  

På Facebook fungerar informerar lättare till medlemmarna. Där sprider vi också annan information 
från tex kommunen, hembygdsförbundet och medlemmar som vill genomföra egna aktiviteter. 

Föreningen har också ett mobilnummer med kontantkort 070-34 035 77, för bl.a. lokalbokning och 

utvidgad medlemskontakt.                                                          

Ekonomi 
Föreningen är ansluten till Swish som ett betalningskomplement till BG. Swish-numret är: 123 515 67 
08.  

För den ekonomiska verksamheten samt revision hänvisas till särskild redovisning. 

Från Gnesta Kommun har vi erhållit ett driftsbidrag på 23 000 kr samt 10 000 kr för 25-år jubileet.  

 

 

Laxne 2018-02-14 

 

Styrelsen för Föreningen Laxnegården 

 

 

Lennart Anglered Philippe Thibault  Åke Bergkvist Kerstin Olsson 

 

 

Tomas Enström Lars Zachrisson Jonas Abrahamsson Kerstin Pettersson 


