
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse
för Byalaget Älvan 2011

Inledning
Byalaget Älvan har nu avslutat sitt artonde år som förening i Älvsbackabygden. Föreningen har haft 25 
utannonserade aktiviteter under året med ungefär 600 deltagare. Bygdegården Fyrbo, som vi ägt i sju år, 
används som vandrarhem och av medlemmarna för möten och fester. Efter några år med allt färre 
uthyrningar, t ex bara 660 gästnätter 2010 blev 2011 en vändpunkt. Då hade vi 947 gästnätter. Fasta 
bokningar var Svenska kyrkans konfirmationsläger och övernattningar med elever från Molkoms 
folkhögskola. En speciell uthyrning var Film i Värmlands veckoutbildning Nordic Film Camp. 
   Vi har på uppdrag från Karlstads kommun skött städningen på Badlandet vid Östra Örten. 

Ekonomi
Kostnaden för enbart driften av Fyrbo uppgår till över 135.000 kronor årligen (samma som år 2010). Mindre 
marknadsföringsinsatser av Fyrbo har gjorts. Vi finns med på regionens, Karlstads kommuns m fl hemsidor 
under ”boende”.
   Medlemsavgifterna täcker i stort aktiviteter som vänder sig till medlemmarna. 
   Fester, rallyuthyrning, auktioner, sommarkaféet och Älvsbackadagen står för flera tiotusen kronor i 
intäkter. 

Samarbeten
Älvan strävar efter att samarbeta med så många föreningar och organisationer som möjligt, som delar 
föreningens mål. Vi har i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsatt en seminarieserie för 
entreprenörer. Vi samarbetar också med Svenska kyrkan, Molkoms folkhögskola, Sockenbiblioteket, 
Karlstads kommun och Mera Molkom. 
   Älvan är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund som ingår i Länsbygderådet i Värmland. 

Styrelsen 2011
Ordförande Marina Johansson från den 11 september
Eriq Petersson, vice ordförande
Kassör Marina Johansson 1 jan – 11 september, sedan Katrinna Petersson  
Sekreterare Birgitta Öjersson
Ledamot Maud Hertzberg
Ledamot Jack Mörner till 15 januari 2012
Ledamot Gitta Sandsten till 11 september, sedan Ann-Charlotte Bergengren

Revisorer: Rune Brandel och Sune Berger. Suppleant: Totten Bergengren.
Valberedning: Per Mattsson, sammankallande, och Lena Ekemark 

Styrelsesammanträden
Under 2011 har styrelsen sammanträtt 8 gånger.

Medlemsmöten och årsmöte
Föreningen har under året haft ordinarie årsmöte i mars, två medlemsmöten (ett möte i maj och ett i 
november) och ett extra årsmöte den 11 september. 

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 2011 229 medlemmar i 150 hushåll. 
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Anställd personal
Agneta Wauge har med lönebidrag arbetat halvtid på Fyrbo. 
Ben Lacroix var till den 15 maj placerad hos byalaget genom arbetsförmedlingens försorg.  

Verksamheten under 2011
Reparationer
Tjärugnsbron är reparerad. Bengt Petersson har ansvarat och flera andra medlemmar har arbetat med bron. 
Gapskjulet vid Tegelbruksbron ska få nytt tak. Byggmaterialet är på plats. Till dessa reparationer fick vi 
kommunala bidrag och bidrag från arbetsförmedlingen.

Arbetsgrupper
(Sammankallande inom parentes)

Älvanbladet Bengt Petersson (ansvarig utgivare) och Bo Levin
Tidningen har kommit ut med 3 nummer, totalt 24 sidor

Sommarkaféet (Totten Bergengren)
Juli månad öppet dagligen mellan klockan 1500 - 1900. Med hjälp av bybor samt Helga Kesek från Molkom 
serverades varma smörgåsar och våfflor samt hembakta delikata pajer, bullar och andra godsaker. Detta gav 
dagskassor på mellan 150 - 900 kr. 

Fyrbogruppen  (Cecilia Skoglund)
Inköpt nya spisar med bidrag från Karlstads kommun.

Miljögruppen (Bo Levin) 
Under året har inga nya initiativ tagits för att fortsätta miljöcertifieringen av Fyrbo
 
Skötsel av lederna (Gösta Ljungberg och Bo Levin)
Slyröjning och smärre förbättringar utefter lederna har gjorts. Natur- och kulturstigen har under året delvis 
snyggats till. Men vandringsleden behöver repareras. När Karlstads kommun i augusti ordnade en vandring 
på Natur- och kulturstigen, flyttades den därför till Pinoleden, som delvis av medlemmar gjordes i ordning 
för detta. 

Fest- och Nöjesgruppen (Maud Hertzberg)
Gruppen har hållit i festaktiviteter.

Programrådsansvarig. (Maud Hertzberg) Uppdraget har föranletts genom byalagets medlemskap i 
Bygdegårdarnas Riksförbund. Konkreta behov inom byalaget har inte funnits. 

Historisk grupp (Birgitta Öjersson) Skriften ”Historier från Älvsbacka”, en historisk dokumentation av 
människor och verksamhet i Älvsbackabygden, säljs då och då eller skänks till dem som använder den i 
arbetet, t ex forskare. Den finns kvar i ett 40-tal exemplar. Utomstående som vill veta om förfäders 
anknytning till Älvsbacka hamnar ofta hos Birgitta, som försöker hjälpa till. 

Vaktmästeri 
Under del av året har Ben Lacroix haft uppdraget som vaktmästare. Uppgifterna har omfattat dels skötsel av 
den yttre miljön dels förbättringar och reparationer inne i byggnaderna.  

Bokningsansvarig Fyrbo (Agneta Wauge) 
Ett riktigt bra år kan bokningsansvariga Agneta Wauge summera 2011. Det blev 947 gästnätter! Det 
betyder att utnyttjandegraden är 10 procent, inte helt tokigt om man jämför med andra kommersiella 
vandrarhem. Älvan fick in ca 145 000 kronor för logi och det blev en genomsnittlig intäkt per bädd 
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och natt på 153 kronor. Normalpriset för en bädd är annars 185 kronor, men det är billigare för stora 
grupper som återkommer och medlemmarna betalar ju numera 100 kronor per bädd. 

Antal gästnätter 2011 per månad
(2010/2009/2008 års siffror i parentes)
Jan 18 (31/12/22)
Feb 83 (136/31/247 inkl rally och skogsarbetande litauer)
Mars 9 (17/79/96)
April 54 (28/1/4)
Maj 79 (64/88/89)
Juni 111 (112/166/147)
Juli 85 (35/107/80)
Aug 332 (122/110/178)
Sept 29 (64/39/88)
Okt 56 (6/49/57)
Nov 0 (45/0/61)
Dec         91 (0/0/97)  
Summa: 947 (660/682/1166)

Här är lite mer gästnatts-statistik
2006 967
2007 1180
2008 1166
2009  682
2010  660
2011  974

Genom flera medlemmar har det blivit uthyrningar med övernattningar. Fyrbo har använts för många olika 
aktiviteter under året av medlemmarna, bland annat bröllop, födelsedagskalas, fester och midsommarfirande.

Marknadsföringsgruppen (Gitta Sandsten, har slutat) 
Birgitta Öjersson har arbetat med broschyrerna och förslag till smärre ändringar av Fyrbo-
broschyren har presenterats för styrelsen. Birgitta gjorde också en affisch till bakluckeloppisen. 
Inför rallyt kontaktade hon och lämnade vår information till tre instanser som hade hand om 
bokningar under rallyt. 

Barn- och ungdomsansvarig (Katrin Johansson)
Under året 2011 har Byalaget Älvan tillsammans med Karlstads kommun (genom 
Sockenbiblioteket) anordnat en Sportlovsdag. Till detta arrangemang anslöt 10 vuxna och 7 barn. Vi 
åkte skidor och pulka vid Sockenstugan och några pimplade ute på sjön. Byalaget bjöd alla som 
medverkade på korv och dricka. Korven grillade vi över en perfekt glöd som Engelbert Erben hade 
ordnat. Som avslutning läste Totten en saga för alla barnen. Efter det så var biblioteket öppet för den 
som ville låna med sig några böcker hem.

Älvans webbplats mm (Håkan Nilsson) (2010 i parentes)
Under året hade vi 5500 (nästan 7000) besök på vår hemsida. Ca 50 (45) procent kommer ifrån 
sökningar via Google och andra sökmotorer. De vanligaste sökordet är ”Älvsbacka”. Vanligast är att 
man tittar på vår startsida samt Fyrbosidan. Ett övervägande antal besökare kommer ifrån Sverige, 
men sammanlagt har de kommit från nästan 40 (45) olika länder!
   Vi har våra protokoll och gamla Älvan-blad finns för medlemmarna för nedladdning på hemsidan. 
Dessa finns bakom skyddade sidor. Trådlöst bredband finns tillgängligt på Fyrbo. Detta skall kunna 
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användas av våra medlemmar i föreningssammanhang och som en extratjänst till våra kurs- och 
boendegäster. 

Föreningsaktiviteter 
Under året har vi haft cirka 25 utannonserade aktiviteter, som haft bortåt 600 deltagare. Det har 
bland annat varit midsommarfest, Älvsbackadagen, fixardagar på Fyrbo, boulemästerskap, 
seminarier, Kura skymning i åttkantsstugan och fiske.
   Vi hade sommarkafé fyra veckor i juli. Totten Bergengren höll i det hela och många medlemmar 
arbetade i kaféet. Medlemmarna har använt bastun, kanoter, haft gäster och fester på Fyrbo och 
andra medlemsförmåner. Till detta kommer säkert upp mot ett tusental timmar av ideellt arbete av 
medlemmar med städning, röjning, matlagning, tidningsproduktion, vaktmästarsysslor, 
styrelsearbete, webbplatsredigering, snöröjning, kulturplanering, inköp, möten med 
samarbetsorganisationer, tvättning, bakning, reparationer mm.

Medlemsinformation
Älvanbladet har utöver artiklar innehållit information till medlemmar om möten, aktiviteter och annat som 
berör medlemmarna. Dessutom har byalaget puffat för aktuella aktiviteter på hemsidan och där har dessutom 
publicerats byalagets vinter-, höst-, vår- och sommarprogram, 2 stycken flygblad har delats ut i brevlådorna, 
ett s k kylskåpsanslag med vårprogrammet och en kallelse till medlemsmöte i maj. Det finns en Facebook-
sida och en lista med e-mejladresser till medlemmar och andra intresserade. 

Andra aktiviteter under året
- Laknatta
- En dag på isen i sol med ett mer än kilometerlångt skidspår som Mats Brindbergs gjort med hjälp 
   av sin skoter. Sedan var det korvgrillning med ett 10-tal glada medlemmar.
- Traditionell rallymiddag på Fyrbo
- Tomas Bergström har röjt runt Fyrbo
- Älvan och Älvsbacka bibliotek har nio gånger genomfört bibliotekscafé kaffe med dopp, med  
   sammanlagt 70 besökare. 
- Städ- och fixardagar på våren och hösten med ett 20-tal som städade och reparerade kring Fyrbo.  
  Vår husmor Agneta gjorde soppa till lunch.
- Midsommarfest med traktor och hölass för att hämta blommor, resning av midsommarstång, Olle 
  Helmers spelade och andra sjöng och dansade runt midsommarstången. Knytislunch, sedan salsa  
  med mera på kvällen med gänget från Latinamerika och Iran.
- Städdag på badplatsen
- Auktion och pub traditionellt med Marie Adengård som auktionist. Och Älvan fick in pengar.
- Boulespel varje sommarlördag och ett klubb-mästerskap som vanns av Jack Mörner.
- Älvsbackadagen. Vi fick av en medlem låna ett fantastiskt stort partytält som sedan skulle  
  användas vid ett bröllop på Fyrbo. Och det skyddet behövdes för de mindre regnskurar som kom.
- Kura Skymning i Åttkanten.
- Carina Ekman från Film i Värmland berättade om filmkursen Nordic Film Camp, som höll till på 
  Fyrbo i drygt en vecka. Vi fick se kortfilmerna de gjorde.
- Trubaduren Stefan Molang sjöng och spelade en kväll, så vi ville inte att han skulle sluta spela.
- I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har vi haft tre seminarier 
   om entreprenörskap och flexibelt lärande inom social ekonomi på landbygden. 

Styrelsen

4


