Verksamhetsberättelse Festsektion - Skogsvallen 2020
Skogsvallen 85 år 1935 – 2020.
Festsektionen inledde jubileumsåret med att tisdagen den 21 januari
åka till Västerås på ”Sweden Live”. En tillställning för arrangörer där
det presenterades förslag på olika artister som kunde bokas under
året. Bussbolaget Ahlezon AB, med ägaren Micke Ahlezon vid ratten,
sponsrade resan. Utöver Micke, som var känd av de flesta på
tillställningen, deltog undertecknad Hans Forsberg, Rolf Larsson och
Classe Forsgren.
Årets första aktivitet på Skogsvallen blev en mycket rolig och
annorlunda händelse. Torsdagen den 6 februari tände vi upp
Skogsvallen med alla lampor som fanns, samt hade brinnande
marschaller uppför backen, grillade korv, kokade kaffe mm kl 24.00 i
den kyliga vinternatten!!
Vi skulle överraska en av Sveriges f.n. hetaste artister med ett nattligt
vinterparty, nämligen Miriam Bryant. Hon skulle starta sin
vinterturné i Sundsvall kommande dag och chauffören för turnén var
vår egen Micke Ahlezon. Han hämtade hela turnésällskapet, med
artist, musiker och crewe, i Stockholm och avreste därifrån kl 22.00.
Lagom till resenärerna hade somnat in blev det ett stopp på
Skogsvallen och Nöjesmuseet. Ett mer överraskat, nyvaket och glatt
gäng får man leta efter. Helt ovetandes hade dom hamnat på en av
Sveriges mest anrika Folkets Park ”Skogsvallen”.
Miriam var på ett strålande humör och skrattade glatt när Hans och
Micke sjöng några egenkomponerade sånger för sällskapet, samtidigt
som vi bjöd på kaffe, korv och bira. Alla var imponerade över
Nöjesmuseet och otroligt glada för det roliga partyt. Snabbvisiten på
Vallen som skulle vara ca en halvtimme blev till en och en halv
timme!

”En härlig start på turnén och vilka goa gubbar vi fick träffa, här vill
jag uppträda” sa Miriam Bryant innan avfärd. Vi som fixade detta
arrangemang, tack vare Micke Ahlezon, var undertecknad, Rolf
Larsson, Mats Ellnebrant, Classe Forsgren och Christoffer Åsberg. Det
var mödan värt, för vi fick sedan skriva kontrakt på en konsert med
Miriam.
Tyvärr fick vi dock ställa in säsongens fina program pga Coronapandemin.
Vi hade kontrakt på följande artister/program:
Fredag 5 juni Hyllningskonsert för Jerry Williams ”I can jive –
Hyllning till en polare”
med Roadwork, Linda Gail Lewis,
Steve Gibbons, Augie Meyers, Geraint Watkins,
Billy Bremner Trio och Little Mike.
Fredag 3 juli Markoolio. På stora dansbanan Safari Mobildisco.
Lördag 1 aug Miriam Bryant
Lördag 8 aug Sven-Ingvars. På stora dansbanan Blixters.
Innan vi visste något om pandemins omfattning, så hade vi påbörjat
ett par byggnationer i början av året. Under mars och april byggde vi
ett skärmtak med trallgolv och staket, på ca 200 kvm, utanför och
längs med hela högra långsidan vid stora dansbanan. Naturligtvis
ingick i byggnationen en fin servering med bardisk och dessutom
några mingelbord. Rolf Larsson (projektledare), Kenneth
Svinghammar och Pär Björkman var de som höll i arbetet. Till sin
hjälp hade de även Ola Lundström, Tobbe Larsson (elarbete) och
undertecknad.
Stora sponsorer var Östervåla Gräv och Miljöteknik AB med Johan
Ragnarsson i spetsen. De grävde och gjorde allt markarbete helt
gratis. Skulle ha kostat närmare 100.000 kr!

Även Classe Forsgrens företag CF:s Plåtslageri AB sponsrade med
35.000 kr till plåttaket som skulle kostat ca 70.000 kr.
Fredrik Söderberg, Jonas Andersson och Andreas Carlberg företag
sponsrade med 25.000. Ritningarna på byggnationen fixade och
sponsrade Peter Eriksson, Upplanda Lantbruk & Bygg. Kopparbergs
skänkte två nya kylskåp till serveringen. Det blev en fantastiskt fin
servering som f.n. går under namnet ”Bodegan”.
Den andra byggnationen vi fixade under året var ett förråd på
vänster sida bakom stora dansbanan, med in och utgång direkt på
dansgolvet. Förrådet skall användas för stolar, bord och bänkar till
olika arrangemang på dansbanan. Initiativtagare var undertecknad
Hans Forsberg och Lasse Pentler fixade ritningar till bygglovet. Dom
duktiga snickarna som sedan byggde förrådet var Anders ”Järnan”
Jernebring och Kent-Ove Carlsson. Grundmålning av panelen utfördes
av Johnny Larsson, även ”Järnan” hjälpte till med målning av förrådet
under hösten. Markarbetet utfördes och sponsrades av Östervåla
Gräv och Miljöteknik AB och plåttaket sponsrades av CF:s plåtslageri
AB. Allt tryckimpregnerat virke skänktes av Hoo Timber AB, Sven-Erik
och Christina Flodström. Elarbetena utfördes av Billy Konradsson.
Det påbörjades också under mars månad en del markarbeten med
utbyggnad av Nöjesmuseet, som ej kunde fortsätta pga köpstopp i
föreningen. Köpstopp med anledning av förmodade uteblivna
intäkter från planerade festkvällar pga. pandemin. Vi hann dock med
att åka till Torsåker och Hoo Timber AB i två omgångar och hämta
sponsrade virkespaket till detta projekt. Ena gången med bilar och
släpkärror och andra gången med lastbil, en resa körd och sponsrad
av Erland Markusson.
Även Ulf och Johan Svinghammar har i olika sammanhang ställt upp
med bl.a. traktor.

Vi påbörjade processen med en ny handikapp/personal/bussparkering där det stått en gammal barack sedan 1990-talet till
vänster om stora entrén. Baracken flyttade vi under våren till en
plats mellan stora scen och fotbollsplanen med hjälp av sponsorerna
Robert och Håkan Grönlund och deras kranbil, samt Mats Ellnebrant
och initiativtagaren Hans Forsberg. Markarbetena på nya platsen
utfördes och sponsrades av Wedbergs Schakt, Matte Johansson och
hans son Pontus. Dom gjorde även markarbete och lade markduk
under handikappentrén till stora dansbanan.
Lördagen den 16 maj användes Nöjesmuseet av ishockeysektionen,
som hade webbsändning av dragningen på hockeylotteriet.
Efter flera möten med ÖUR och många telefonsamtal hade
undertecknad klart med arrangemanget ”Barnens Dag” den 23 maj.
Ett trevligt program med lokala artister, barnkörer, barngymnastik,
brandkåren, dansuppvisning, fiskdamm, tivoli med karusell,
serveringar mm hade satts ihop. Tyvärr fick även det inställas pga.
Coronapandemin.
Samma öde gick alla bokade turistbussar till Nöjesmuseet under
våren, just då fem till antalet, tillmötes. Inställda pga. Coronan.
Fredagen den 29 maj besöktes vi av ”Wells Angels” (påhittat namn
av undertecknad).
Robert Wells med sina 16 kompisar bland andra Clabbe af
Geijerstam och Stefan Sauk, alla på motorcyklar, gästade Skogsvallen
och Nöjesmuseet. Dom fick en trevlig mottagning när dom kom. Mats
Ellnebrant på sin gamla veteranmoppe och iklädd gammaldags
störtkruka eskorterade gänget, med dom fantastiskt fina och
förmodligen jättedyra motorcyklarna, från stora vägen upp till
dansbanan. Där fick dom bland annat beskåda Classe Forsgrens fina
och gamla Cadillac samt premiär besöka den nya serveringen
”Bodegan”.

Dom var ute på en privat nöjestripp och bjöds på kaffe med dopp av
oss, inne på museet. Dom begrundade och gladdes åt Skogsvallens
digra nöjeshistoria. På ”Vallen” hade många av dom uppträtt genom
åren, vilket också konstaterades med höga tillrop när Skogsvallens
gästböcker inspekterades.
Under året har en del utvändiga målningsarbeten på dansbanans
entrédörrar och fönsterkarmar utförts av Johnny ”i Huggle” Larsson.
Ulf och Randi Ingvarsson målade alla dörrarna på toaletterna bredvid
dansbanan.
Daniel Larsson fixade sponsring med 110 liter målarfärg.
Under våren och hösten har dansbanan hyrts ut för Zumbadans.
Två grupper, med ca 15 i varje grupp, har dansat och tränat på
måndagskvällarna.
Dansbanan har även hyrts ut till olika Coronaanpassade möten och
fester, men flera förfrågningar om uthyrning avböjdes pga.
restriktionerna i samband med pandemin.
Jerrys Weranda har också utnyttjats till olika Coronaanpassade
träffar bland annat av ett gäng förskolepensionärer som träffats och
fikat ett antal gånger.
Festsektionen har under året hållit många av sina möten på
Nöjesmuseet.
Undertecknad Hans Forsberg har under ca 10 år gått igenom gamla
program, gästböcker, tidningsurklipp, protokoll, kontrakt,
arbetsscheman, arvodeskvittenser, fotoalbum mm och sammanställt
vilka svenska artister, utländska artister och dansband som uppträtt
på Skogsvallen. Tillsammans med Nina Forsberg har vi i år monterat
upp dom på stora tavlor i museet. Målningsarbeten av tavelramarna
har utförts av Susanne Jansson och Ann-Marie Lidén.

Undertecknad fortsätter att samla olika prylar till Nöjesmuseet,
såsom grammofonskivor, affischer, instrument, tidningsurklipp,
foton, reklamartiklar, idolkort mm och har under året kommit över
en hel del sådana saker.
Nöjesmuseet besöktes även under året av den kände radioprofilen
Roger Nordin, från RIX FM, som blev imponerad av museet med alla
artister, dansband med flera som har uppträtt på Skogsvallen.
En annorlunda gåva till museet kom ifrån Ulf ”Sko-Lunkan”
Lundqvist, det var ett par helt nya fotbollsskor i originalkartong från
40-talet, som nu finns att beskåda på museet.
Fotbollsplanen på Vallen är ju lika ju lika gammal som festplatsen, 85
år. Den har i år endast använts till några träningar av damfotbollen.
Planen har under senare år klippts av personal från ÖIF bland annat
Tomas ”Pirran” Larsson.
Under hösten erhöll Skogsvallen en gåva från fotboll- och
ishockeysektion. Det var en fin åkgräsklippare som de hade ärvt efter
Nils ”Sörskogs-Nisse” Olsson.
Ina Bergström slutade under hösten som ansvarig för sektionens
sociala medier.
I år fixade undertecknad Hans Forsberg God Jul och Gott Nytt År
annonser, 81 st á 600 kr som gav en nettointäkt på ca 40.000 kr till
Skogsvallen. Detta inkomstbringande arbete med annonser har Hans
gjort i 43 år!
Trots att vi inte kunde ha några allmänna festkvällar och andra
arrangemang och trots att vi har färdigställt två fina byggprojekt samt
gjort underhållsarbeten, så har sektionens verksamhet givit ett litet
överskott. Festsektionens intäkter plus statliga- och kommunala
bidrag samt bidrag från Folkets Hus och Parker (alla bidrag med
anledning av pandemin) och naturligtvis pga. alla ideella insatser
samt sponsring, möjliggjorde ett plusresultat.

Vi vill tacka alla som på något sätt under året hjälpt till på
Skogsvallen. Hantverkare, ÖIF-medlemmar, ÖIF-personal,
privatpersoner, näringslivet och inte minst alla sponsorer är mycket
betydelsefulla för Skogsvallens verksamhet. Det har så varit från
begynnelsen 1935 och kommer nog så förbli för all framtid. Samtidigt
vill vi tacka ÖIF-styrelse och alla sektioner för gott samarbete.
Den hårt arbetande festsektionen har under år 2020 bestått av
ordförande Hans Forsberg, Rolf Larsson, Mats Ellnebrant, Classe
Forsgren, Tobbe Larsson, Christoffer Åsberg. Adjungerad Micke
Ahlezon.
Efter 14 år slutar jag som Parkchef samt ordförande och ledamot i
Festsektionen och tackar nu för mig.
Tack alla inom ÖIF för gott samarbete och i synnerhet alla ledamöter i
Festsektionen. Tack alla hantverkare, företagare och övriga
medhjälpare. Vi har tillsammans under dessa år rustat upp och
utvecklat Skogsvallen till en park, med ett Nöjesmuseum, som står sig
stark i framtiden. En park som kan fortsätta att användas på många
olika sätt till glädje för föreningens medlemmar och bygdens folk i
alla åldrar, och samtidigt fortsätta vara ett av Östervålas och Heby
Kommuns största varumärke.
Kom det blir kul!
Länge leve Skogsvallen!
Östervåla i Hovsta den 14 januari 2021
Hans Forsberg
Ordförande

