
  

 

Föreningen Träffen och Skeppets Gårdsråd 

 

Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2020. 

Gårdsrådets uppgift är att svara för drift och underhåll av de lokaler 

som pensionärsföreningarna, PRO, SPF samt Bålsta Finska Förening i 

Håbo hyr av Håbo kommun i Skeppet och på Träffen. I styrelsen sitter 

idag 12 medlemmar och vardera förening har minst 3 representanter. 

Gårdsrådet har under året haft 5 protokollförda möten. Årsmöte och 

konstituerande möte genomfördes digitalt via webben. 

Lokalgruppen som bildades 2019 för att planera och ombesörja 

flytten till Skeppsgården har haft 4 protokollförda möten. Därutöver 

har under hösten flera inofficiella möten hållits. Möten och 

diskussioner med representanter från Håbo kommun har förts vid 

flera tillfällen under året. Ordförandemöten med pensionärs-

föreningarna har hållits vid 3 tillfällen. 

Lokalbokningen och anslag på hemsidan för respektive förening om 

bokningsläget är löpande uppgifter, som måste skötas så att 

ansvariga för våra aktiviteter vet, att bokad lokal står redo den tid 

man förväntar sig. 

Gårdsrådet ansvarar för caféterian och all hantering av personal och 

inköp. På grund av covid-19 och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer stängdes caféet i mitten av mars månad. 

Inventering har genomförts och inventarieförteckning upprättats. 

Den ska ligga till grund för en ny gemensam försäkring i samband 

med flytten till Skeppsgården. 

Ny tvättmaskin för textiltvätt av stolar har anskaffats. Under fyra 

eftermiddagar tvättades ca 280 stolar. 

Underlag för städupphandling i de nya lokalerna har tagits fram. 



Flytten till Skeppsgården har planerats i nära samråd med 

pensionärsföreningarna. För att täcka budgeterade kostnader för 

flytten har 150 000 kr beviljats i förskott och rekvirerats. Planerad 

inflyttning i september/oktober 2020 flyttades på grund av 

förseningar i bygget. Inflyttningen planeras att genomföras i februari 

månad 2021. Inför överlämnandet av Skeppsgården vidtogs en 

okulärbesiktning av lokalerna. Då konstaterades brister framför allt i 

säkerheten vad gäller utrymning och inbrottsskydd samt en del 

generella och specifika brister. Förteckning över konstaterade brister 

har överlämnats till hyresvärden för åtgärd. 

För genomförande av flytten och packning av kökets inventarier 

tillfrågades 3 flyttföretag att lämna anbud. Billigaste anbud antogs. 

Flytten omfattar ca 100 kubikmeter.  
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