
 

Ideella föreningen Blomenbergska 
Styrelsens verksamhetsberättelse 2021 
 
Föreningen har som främsta uppgift att verka för föreningslivet i och omkring skola och förskola. Det är 
föreningen som äger Kojanhuset och aktiebolaget Blomenbergska AB. Det är aktiebolaget som i sin tur 
ansvarar för, och operativt driver, både skola, fritids och förskoleverksamheten. Föreningen antar 
ägardirektiv och utser styrelse för bolaget. Föreningens styrelse håller löpande kontakt med bolagets 
styrelse för att stämma av det gemensamma läget och eventuella gemensamma åtgärder. 
 
Föreningen ordnar fritidsaktiviteter för barn och familjer i bygden. Syftet är en levande bygd, med 
meningsfull fritid för våra barn och ungdomar och ett attraktivt område att bo i för både nya och gamla 
familjer. Medlemskap är öppet för alla som delar vårt syfte. 
 
Styrelsen för Ideella föreningen Blomenbergska 2021 
Under året har styrelsen bestått av: 
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Styrelsen har haft fem stycken protokollförda styrelsemöten utöver årsmöte och 
budget/medlemsmöte och tre gemensamma möten tillsammans med bolagsstyrelsen. 
 

Fastighetsförvaltande och Utegården 

Under årets fixardagar prioriterades barnens utemiljö. 

Under sommaren anlades en pergola med tak över 

sandlådan på Kojangården för att skapa en plats för 

förskolebarnen där dom kan leka i skuggan under 

varma och soliga dagar. 

 



 
Utemiljön har förbättrats med ytterligare belysning utanför Slottet för att ytterligare ljusa upp mörka 
vintereftermiddagar nu när barnen varit ute och lekt mer än tidigare. Utöver detta har även fler mindre 
underhåll och förbättringar utförts under året och till advent pryddes gården med julgran samt 
utebelysningar. 
 
Inomhus har Stora salen i matsalshuset fått ny ventilation (FTX) installerad samt akustikplattor 
monterade i taket. Alla väggar har målats, en trasig stenplatta vid ingången har bytts ut och en ny dörr 
har monterats. Stora salen togs i bruk igen i oktober och var då godkänd för 15 personer. 
Föreningen har även ordnat med en hyrtoalett utomhus för att möta behovet som det ökade 

antalet elever och barn på fritids inneburit. En arbetsgrupp med representanter från både 

föreningen och bolaget tittar på en mer långsiktig och permanent lösning. 

 

Årsmöte 

I april hölls föreningens årsmöte i digital form på grund av den rådande situationen. 

 

Skolavslutning 

I samband med skolavslutningen bjöd föreningen alla barn och all personal på tårta, det blev 

även i år en annorlunda avslutning utan föräldrar men traditionen med tårtkalas kunde i alla 

fall genomföras. 

 

Halloweendisco 

Inför novemberlovet hölls årets Halloweendisco utomhus. Föreningen bjöd på grillad korv, 

snacks, dryck, musik och många läskiga spöken, häxor mm. Vi arrangerade traditionsenligt 

spökpromenader, en för de yngre barnen längs baksidan på Kojanhuset och en för de lite 

äldre barnen via kyrkogården. Alla barn fick varsin godispåse i slutet av rundan. Kvällen 

lockade ett stort antal utklädda barn med föräldrar och blev otroligt lyckad. 

 

Budgetmöte 

I november hölls budget- och medlemsmöte där föreningens budget och verksamhetsplan 

för år 2022 fastställdes. 

Det har varit ett speciellt styrelseår! 

 

Många av de aktiviteter som vi normalt sett brukar arrangera har vi fått anpassa eller ställa 

in till följd av pandemin. Vi hoppas givetvis på att situationen snart ska förändras och att vi 

snart kan genomföra aktiviteter igen! 

 

Vi tackar för förtroendet att få leda föreningen under år 2021. 


