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Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över
föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2017 till 31 december 2017.
Styrelse
Linus Ivarsson - Ordförande/Sekreterare
Christopher Lintin-Wold - Kassör
Martina Hemberg - Ledamot
Peter Lintin-Wold – Ledamot
Lars Hammström – Ledamot
Medlemsantal
Föreningen består av 31 aktiva medlemmar som har betalt medlemsavgiften under
2017.
Föreningens inre verksamhet
Tre styrelsemöten.
Utåtriktad verksamhet och information
Föreningen har skrivit ett antal brev till kommunen gällande framtiden för
grönområden i Bagaregården.

Påskbrasa på Ånäsfältet.
På Nationaldagen organiserade vi en ”Village Fête”, ett evenemang för barn och
familj där grannskapet försåg besökarna med fem-kamp, hoppborg och förtäring.
Kulturloop – en promenad för gemenskap med community plantering av påskliljor.
Föreningen har fortsatt utveckla sin webbsida (tillsammansbagaregarden.se) och en
aktiv Facebook-sida med 200 medlemmar.
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Ekonomi

Intäkter
Kostnader
Resultat

33 211 kr
33 391 kr
- 180 kr

Intäkter

Medlemsintäkter
Försäljning på våra evenemang
Bidrag från kommunen/stat
Donationer/gåvor

Kostnader
Inköp av varor (PA-system, partytält,
bord, stolar)
Inköpta tjänster (Hoppborg)
Hyra (Ånäsfältet/Nordengården)
Förbrukningsmaterial (Kaffe, läsk,
engångsartiklar)
Programvaror (bokföring)
Personbilskostnader (hyrning av
släpp)
Leasing av personbilar (hyrning av
släpp)
Bankkostnader (iZettle och SEB)
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Slutord

Året har varit positivt för föreningen.
Vi har lyckats behålla en aktiv förening med 31 betalande medlemmar. Vi vill
fortsätta fokusera på att växa genom värvning av nya medlemmar på våra aktiviteter
och genom att ta direktkontakt med hushållen i Bagaregården.
Vi har även under 2017 anordnat den traditionella påskbrasan i stadsdelen. Brasan
på Ånäsfältet var liksom 2016 väldigt uppskattad och samlade över 600 besökande.
Vi kommer att anordna en ny påskbrasa på påskafton 2018 och satsa på en bättre
rekrytering av volontärer för att underlätta för styrelsen. Vår erfarenhet är att
evenemanget kräver minst åtta volontärer för att varje enskild individ skall ha en
rimlig arbetsbelastning.
Bagaregårdens andra ”Village Fête” blev tyvärr inte lika väl besökt som förra året.
Antalet besökande på detta arrangemang uppgick till under 200 personer. Vi
lyckades inte täcka våra kostnader genom försäljning och detta ha varit en stor
belastning för föreningens tillgångar.
Föreningen fick ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad för att genomföra en ny
aktivitet, Kulturloop. Detta arrangemang skapades för att på ett enkelt och trevligt
sätt göra det möjligt för allmänheten att lära sig mer om Bagaregårdens historiska
byggnader och sevärdheter. Promenaden var mycket uppskattad av besökarna som
blev positivt överraskade av hur det i närområdet finns historiska byggnader och
sevärdheter de inte kände till. Under 2018 kommer vi att publicera insamlat material
på vår hemsida, detta för att allmänheten ska kunna ta del av Bagaregårdens
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historia. Föreningen planerar också skapa en resursbank för att inspirera skolor och
lärare att undervisa om stadsdelens lokalhistoria.
I samband med evenemanget fick vi även sponsring från Erik Olsson
fastighetsförmedling med inköp av påskliljor som efter promenaden planterades av
besökarna.
Föreningen har under året skrivit ett antal brev till berörda myndigheter angående
framtiden för Ånäsfältet. Vi planerar fortsätta kommunicera och föra dialog med
ansvariga aktörer.
Styrelsen – Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2017

Undertecknades av

Linus Ivarsson – Ordförande/Sekreterare

Christopher Lintin-Wold - Kassör

Martina Hemberg - Ledamot

Peter Lintin-Wold - Ledamot

Lars Hammarström – Ledamot

