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Styrelsens arbete 

  

                     Årsmötet 

• Digitalt årsmöte. Årsmötet genomfördes för första gången med möjlighet för 

medlemmar att ansluta digitalt. Pandemin har fört med sig stora tekniska kliv. 

Burs Bygdegårdsförening med Ordförande Hardy, som är känd för att 

omfamna ny digital teknik, såg till att använda möjligheten för att öka 

tillgängligheten under Pandemin. Även i år kommer det vara möjligt att 

ansluta digitalt till årsmötet. 

Mårtens Stig 

• Invigning av Mårtens stig. Den 3:e april invigdes Mårtens stig med pompa och 

ståt. Mårten i hög person klippte bandet vid Kulturstationen och sedan gav sig 

ett stort antal personer ut på rekreationsleden för att njuta av en vårvandring 

längs stigen och för att delta i en tipspromenad. Bygdegårdsföreningen bjöd 

på kaffe och grillad korv med bröd längs spåret. 

• Spänger längs Mårtens Stig. Vi har i omgångar försökt anlägga spänger över 

de mest sanka partierna av Mårtens stig. Hittills har naturen varje vinter 

överlistat vår ingenjörskonst. I vår gör våra ingenjörstrupper nya 

framryckningar för att låta vandrare längs stigen ta sig fram torrskodda. 

 

 



Jätten Edmans rehabilitering 

• Under maj månad 2021 fick Jätten Edmans staty tas in på rehabilitering. 

Väder och vind hade gått hårt åt Jätten med rötskador på höger arm samt i 

båda fötterna som följd. Under andakt monterades Jätten ned i början av maj 

för att transporteras till Flors där Magnus Sjöholm och Eva Kothe såg till att 

Jätten fick ny arm, nya fötter och med tiden återfick Jätten även färgen i 

ansiktet. Notan för Jättens rehabvistelse blev 9900 kr. Jättens färdades i 

Kortege tillbaka till platsen mitt i socknen, där Jätten nu åter står staty. Detta 

skedde under ceremoniella former. Mona Dubrehed har dokumenterat 

jättens resa i en serie av filmer som finns publicerade på Jätten Edmans 

instagramkonto. 

Renoveringsarbeten på våra fastigheter 

• Renovering av loger. De två loger som ligger i källaren under scenen har fått 

en rejäl ansiktslyftning. Nymålade väggar, nytt golv och nya möbler gör det 

möjligt att ta emot primadonnor och operadivor från världens alla scener 

utan att behöva skämmas för våra lokaler. Arbetet har utförts av Danne, 

Niclas Martell, Niclas Hoffman och Togga. Mona och Liora har inrett med 

känsla för stil och finess.  

• Målning av tak. Taket på bygdegården har målats om. Taket hade sedan länge 

ett behov av ny färg och nu är det åtgärdat.  

• Två arbetsdagar då styrelsen utfört mindre underhållsarbeten vid 

fastigheterna. 

• Vikter till och basketkorg vid utegymmet. Vikter i form av ringarna till en 

avlagd ringvält har målats och hängts upp på redskapen vid utegymmet. Vid 

gymmet finns nu även en basketkorg där traktens ungdomar spelade 

streetbasket under sommaren. 

 

Aktiviteter 

• Valborg. Valborgsfirandet ställdes in på grund av pandemin och endast en 

delegation av styrelseledamöter samlades för att förinta den stora eldhögen. 

• Midsommar. Midsommar firades med ett deltagarantal begränsat till 100 

personer pga. restriktionerna. Tack till alla som bidrog med bakverk till 

försäljningen av bullar och kakpåsar. 

• Kulturdagar. Start av samarbete mellan föreningar i socknen. Stavgard, 

Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen deltog i aktiviteten som 

syftade till att visa upp föreningarnas verksamheter. 

• Uthyrningar. Bygdegården var uthyrd vid 136 tillfällen under 2021. Bland 

uthyrningarna märks 23 föreningsmöten, bröllop, begravning, barndop, 

kursverksamhet, gympapass och pingiskvällar mm. 

 



Verksamhetsplan 2022 

• Fortsatt utveckling av Mårtens stig. 

• Tillsammans med föreningen Burs Badande Vänner, verka för att en ny bastu byggs 

vid gymmet. 

• Loppmarknad vid Bygdegården 

• Uppdatera anslagstavlan vid Jätten Edman med fina illustrationer som beskriver all 

verksamhet i Burs. 

• Installera en laddstation för elbilar vid Kulturstationen.  

• Utveckla Burs som utflyktsmål i samverkan med föreningar och företagare i Burs. 

• Utöver dessa planerade arbeten och aktiviteter så planerar vi som vanligt att 

genomföra Aftmat, Herrluncher, Valborg- och midsommarfirande, kulturaktiviteter, 

författarkväll och fotbollskvällar under året. 

 

Erik Rudstedt, sekreterare. 

 


