
Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse
för Byalaget Älvan 2012 

Inledning
Byalaget Älvan har nu avslutat sitt nittonde år som förening i Älvsbackabygden. Föreningen har 
haft 24 utannonserade aktiviteter under året med ungefär 720 deltagare. Bygdegården Fyrbo, som vi 
ägt i åtta år, används som vandrarhem och av medlemmarna för möten och fester. 2012 hade vi 751 
gästnätter, ca 200 färre än 2011. Fasta bokningar var Svenska kyrkans konfirmationsläger och 
övernattningar med elever från Molkoms folkhögskola. 
   Vi har på uppdrag från Karlstads kommun skött städningen på Badlandet vid Östra Örten. 

Ekonomi
Kostnaden för enbart driften av Fyrbo uppgår till över 155 000 kronor årligen (20 000 kr mer än år 
2011). 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. 

Medlemmar
(2011 i parentes)
Föreningen hade den 31 december 2012 226 (229) medlemmar i 155 (150) hushåll. 

Anställd personal
Agneta Wauge har med lönebidrag arbetat halvtid på Fyrbo. 

Samarbeten
Älvan strävar efter att samarbeta med så många föreningar och organisationer som möjligt, som 
delar föreningens mål. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och vi samarbetar också 
med Svenska kyrkan, Molkoms folkhögskola, Sockenbiblioteket, Karlstads kommun och Mera 
Molkom. Genom boulespel  har vi inlett ett litet samarbete med Hembygdsföreningen i Torsked och 
det har diskuterats tävlingar med Tidafors IF.
Älvan är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund som ingår i Länsbygderådet i Värmland. 
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Styrelsesammanträden
Under 2012 har styrelsen sammanträtt 9 gånger.

Medlemsmöten och årsmöte
Föreningen har under året haft ordinarie årsmöte i mars och ett medlemsmöte i oktober.

Anställd personal
Agneta Wauge har med lönebidrag arbetat halvtid på Fyrbo. 

Verksamheten under 2011
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)
Mellan den 1:a och 29:de juli hade vi dagligen öppet från kl. 15.00 till 19.00. Bybor samt 
sommargäster hjälptes åt att servera varma smörgåsar och våfflor samt hembakta bullar, pajer, 
bakelser och andra utsökta godsaker. Dagskassor mellan 350 - 1400 kr. En höjning från förra året 
(150-900 kr).  De sista 2 dagarna  i juli var hela Fyrbo uthyrt.

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. 

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 och det finns ett 
10-tal ex kvar. Utomstående som vill veta om förfäders anknytning till Älvsbacka hamnar ofta hos 
Birgitta, som försöker hjälpa till. 

Kraftverksgruppen (Rune Brandel)
Kontakter har tagits med Fortum, men inga resultat ännu.

Vaktmästare
Vi har inte haft någon vaktmästare under året.
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Bokningsansvarig Fyrbo (Agneta Wauge) 
(2011 i parentes)
Efter en uppgång i bokningarna 2011 så har antalet gästnätter sjunkit med nästan 200. Det blev 751 
gästnätter (947). Älvan fick in ca 123 000 kronor för logi (145 000 kr) och det blev en 
genomsnittlig intäkt per bädd och natt på 164 kronor (153 kr) . Normalpriset för en bädd är annars 
195 (185 kr) kronor, men det är billigare för stora grupper som återkommer och medlemmarna 
betalar ju numera 100 kronor per bädd. 

Antal gästnätter 2012 per månad
(2011/2010/2009/2008 års siffror i parentes)
Jan 22 (18/31/12/22)
Feb 47 (83/136/31/247) inkl rally och skogsarbetande litauer)
Mars 0 (9/17/79/96)
April 35 (54/28/1/4)
Maj 206 (79/64/88/89)
Juni 112 (111/112/166/147)
Juli 76 (85/35/107/80)
Aug 195 (332/122/110/178)
Sept 4 (29/64/39/88)
Okt 52 (56/6/49/57)
Nov 2 (0/45/0/61)
Dec         0 (91/0/0/97)  
Summa: 751 (947/660/682/1166)

Här är lite mer gästnatts-statistik
2006 967
2007 1180
2008 1166
2009  682
2010  660
2011  947

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 (Ingen ansvarig) 
Birgitta Öjersson har gjort klart broschyrerna och medborgarkontoret i Molkom bekostade 
tryckningen. Birgitta hade hand om bokningar och kontakter med bokningsfirmmor inför rallyt. 

Barn- och ungdomsansvarig (Katrinna Petersson)
Byalaget Älvan tillsammans med sockenbiblioteket (Karlstads kommun) anordnade en 
sportlovsdag. 

Älvans webbplats mm (Håkan Nilsson) (2011 i parentes)

Under året hade vi nästan 5000 besök på vår hemsida (5500). Ca 50 (50) procent kommer ifrån      3 
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 (40) 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 
användas av våra medlemmar i föreningssammanhang och som en extratjänst till våra kurs- och 
boendegäster. 

Föreningsaktiviteter 
Under året har vi haft cirka 24 utannonserade aktiviteter, som haft bortåt 720 deltagare. Det har 
bland annat varit midsommarfest, Älvsbackadagen, fixardagar på Fyrbo, boulemästerskap, 
seminarier, myskväll i åttkantsstugan och trubaduraftnar.
   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. Det finns en Facebook-sida och en lista med e-
mejladresser till medlemmar och andra intresserade. 

Andra aktiviteter under året
- I samarbete med sockenbiblioteket (Karlstads kommun) har Älvan haft 9 trevliga kafékvällar.
- 2 konserter med trubaduren Stefan Molang. På Östanås gård till långt in på sena natten.
- Traditionell rallymiddag på Fyrbo
- 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.
- Älvan fick bidrag från Karlstads kommun för att vara medarrangör för en lunchkonsert i 
Betlehemskyrkan i Karlstad med familjen Van Der Stelt-Lether.
- Städdag på badplatsen och skötsel under juli när där är simundervisning.
- Boulespel varje sommarlördag och ett klubb-mästerskap som vanns av Lars Nilsson.
- Älvsbackadagen auktion med hundratals besökare. Älvan sålde fika, glass och korv.
- Välbesökt sommarkafe hade vi i juli.
- Myskväll i åttkantsstugan.i februari.
- Karlstads visklubb hade trubadur i annexet. Älvan stod för fikat.
- Jultallrik fixades före julen och det var uppskattat av de 20-tal som kom.

                                                                Styrelsen
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