Verksamhetsberättelse 2018
Festsektionen Östervåla IF
Säsongens festprogram
Vi inledde säsongen med en dansbandshelg där vi bokat flera av Sveriges mest
populära dansorkestrar.
Fredag 8 juni besöktes vi av Sannex och Chapelle som spelade nonstop på
stora dansbanan. På discobanan sjöng och spelade Arne Bohman från Tärnsjö!
Lördag 9 juni hade vi nonstop dans med Per-Håkans och Casanovas och på
discobanan spelade orkestern Zenex.
Trots dom kända dansbanden så kom det totalt bara ca 500 betalande under
dom båda kvällarna tillsammans.
Lördag den 30 juni arrangerades en kväll med mycken Rock´n Roll och
Rockabilly. Festen gick under namnet ”Rock´n Roll evening”.
På stora scen uppträdde John Lindbergs Trio (JLT), Erica Jonsson och The
Rockfire.
På dansbanan samma kväll spelade Tectyl och The Blixterz.
Samtidigt, denna kväll, inbjöd vi till sponsorfest i Nöjesmuseet. Det var totalt
ett fyrtiotal hantverkare och företagare inkl. resp. som kom och åt
välsmakande pajer från en av ortens cateringfirmor ”Jennies Kök”.
Kvällens publiksiffra blev runt 500 personer.
Fredag 27 juli hade vi årets höjdpunkt, då besöktes parken av den välkända och
populära gruppen Takida, som framförde en bejublad och uppskattad konsert
inför 1608 personer.
På stora dansbanan spelade Fernandoz och på diskoteket hade vi Dj Petson.
Det enda smolk i bägaren denna kväll var en historisk händelse, vattenbrunnen
sinade för första gången i ”Vallens” historia. Vi fick stänga av alla toaletter
under högljudda burop!!!
Kvällen gav ett stort ekonomiskt överskott.

Lördag den 3 augusti besöktes vi av Isaac and the Soul Company. Dom
framförde säsongens mest fartfyllda program, där den ena kända soullåten
efter den andra avlöste varandra i högt tempo.
På dansbanan hade vi Göteborgsorkestern Hollyz.
Totalt besökte ca 600 personer ”Vallen” denna kväll.
Den allmänna festsäsongen avslutandes med ytterligare en dansbandshelg,
återigen med tre av landets absoluta topporkestrar.
Fredagen den 24 augusti spelade Martinez som huvudorkester. I pausen
spelade Nikitas med vår ledamot i festsektion Gert-Inge Svensson på trummor.
Lördagen den 25 augusti besöktes vi av dom populära orkestrarna jannez och
Expanders. Det buggades hejvilt till deras svängiga låtar.
Publikmässigt blev det återigen en nitlott med dansband, endast ca 350
personer totalt under helgen.

Projekt Skogsvallen
Under år 2018 fortsatte arbetet med upprustning av vår anrika festplats
Skogsvallen. I april startade vi upp projektet ”Dansbanelogen”. Genom att vi
rev bort väggar mm på ett förråd intill den befintliga logen, så vi kunde utöka
den med förrådets yta till ett mycket större och bekvämare rum. Vi öppnade
även upp en ny dörr (nödutgång) och satte dit ett litet fönster. Dessutom blev
det en liten städskrubb. Resultatet blev strålande. Snickeriarbetena utfördes av
Anders Jernebring och Kent-Ove Carlsson, det elektriska fixade Billy Konradsson
med material sponsrat av Lundéns Elektriska AB, måleri- och tapetsering
utfördes av Paulo da Silva. Målarfärgen skänktes av Daniel Larsson,
Målerikompaniet AB. Den som lade golv och även sponsrade golvmattan var
Henrik Lundström, Hendriks Golv AB. Möblering o design ordnade Susanne ”På
macken” Jansson.
Nästa projekt ”Parkeringsplats” utförs och sponsras av företagaren Yngve
Lipkin. Innan arbetet påbörjades hade vi avverkat sex stycken tallar på den
blivande platsen. Den nya parkeringen är belägen innanför entrén strax före
diskoteket. Arbetet kommer att slutföras under 2019.
Apropå tallar, så avverkade vi även 5 tallar bakom stora scen. Dels var det bra
ur säkerhetssynpunkt, samt för att slippa en massa barr på stora scenens
yttertak.

Efter att Peter Eriksson, Upplanda Lantbruk och Bygg fixat och sponsrat
ritningar och vi fått bygglov startades ytterligare ett projekt, ”Nytt förråd”. Vi
stod ju helt utan förråd då vi nu rivit förrådet vid dansbanan och 2017 byggt om
vårt stora förråd till en damtoalett. Nu skulle byggas ett nytt förråd i
förlängningen på det tidigare förrådet.
I april började markarbeten med att gräva, grusa och fixa plintar. Ett mycket
omfattande arbete i den oländiga terrängen. Detta arbete utfördes av Johan
Ragnarsson och Wille Edlund, två av ägarna till Östervåla Miljö och Grävteknik
AB. Detta företag sponsrade med maskiner, material o personal. När väl detta
arbete var avslutat så tog snickarna Sven Ragnarsson och Alf ”Gnesta” Lindberg
vid. Dom byggde sedan förrådet där ytterpanelen och det tryckimpregnerade
golvet sponsrades av Hoo Timber AB, Sven-Erik och Kristina Flodström.
Plåttaket lades sedan av Anders Hedenberg. Paulo da Silva grundmålade
förrådet utvändigt med färg skänkt av Daniel Larsson, Målerikompaniet AB.
Ett påtvingat projekt blev ”Ny starkare vattenpump” efter vattenproblemen
som uppstod den 27 juli. Vår rörmokare Thomas Enoksson, Östervåla VVS
gjorde ett fantastiskt arbete med att installera en ny starkare pump till
pannrummet under stora scen, samt dra ny grövre vattenslang upp till nya
toaletterna i backen. Till grävhjälp hade han Leif Brodén från företaget
Bröderna Brodén i Olbo som gratis ställde upp med maskin och arbetsinsats.
Höstens projekt bestod av bl.a. ”Nya plåttak”. En mycket behövlig åtgärd kom
äntligen till stånd. Dom mycket gamla och dåliga plåttaket på tombolorna och
det nya toaletterna skulle läggas om, samt det läckande plåttaket över
dansbanelogen/korridoren bakom dansbanan.
Återigen var dom oumbärliga snickarna Sven Ragnarsson och Alf Lindberg på
gång och i oktober startades arbetet med dessa plåttak. Vi kan inte nog
understryka vad vi uppskattar Sven Ragnarssons och Alf Lindbergs stora
arbetsinsatser säsong efter säsong.
Efter borttagning av gamla fasttorkade barr mm, så reglades taken med
tryckimpregnerat virke sponsrat av Hoo Timber AB, Sven-Erik och Kristina
Flodström.

Ett annat stort projekt är ”Ny vatten- och avloppsanläggning”. ÖIF har ju sen
tidigare år fått ett föreläggande om ”förbud mot utsläpp av avloppsvatten från
befintlig avloppsanläggning”, från Bygg o Miljö i Sala/Heby Kommun. Detta ska
vara åtgärdat senast feb. 2019. Festsektionen/ÖIF-styrelse har beslutat att
ansluta till kommunalt vatten och avlopp. En åtgärd som beräknas kosta enl.
offert ca 325.000 + anslutningsavgift Heby Kommun ca 72.000 kronor, totalt ca
400.000 kr.
För att kunna få hjälp till finansieringen söktes bidrag hos Upplands
Riksidrottsförbund och vi beviljades 100.000 kronor. Vidare erhöll vi 30.000 kr
från Sala Sparbank ”Miljonen”. Dessutom fick vi ett sponsorintyg från Östervåla
Gräv o Miljöteknik AB på 60.000 kronor gällande maskiner och personal. Årets
överskott plus att vi hoppas på en bra säsong 2019 kommer också att bidra till
finansieringen av detta projekt.
Arbetet kommer att utföras av Östervåla Gräv och Miljöteknik AB och
påbörjades i december då ledningar drogs från anslutningsbrunnen vid ”Sven i
Prästgår´n” via Svinghammar´s åkrar upp till backen bakom diskoteket.
Resterande grävarbete utförs jan. och feb 2019.
För att Skogsvallen skall kunna drivas på ett bra sätt i framtiden anser vi att
denna åtgärd är befogad, och i synnerhet med tanke på årets varma sommar
då, som vi tidigare nämnt, brunnen vid Skogsvallen sinade för första gången. Vi
kommer att stå rustade inför framtida varma somrar och kan ta emot våra
besökare utan dessa problem med vatten och avlopp. Dessutom slipper vi alla
kontroller på dricksvatten i framtiden och sparar in kostnaden för sådana,
10.000 kronor vart tredje år.

Utredning av ett eventuellt projekt ”Storkök” startades i mitten på november.
Vi hade då ett första möte med en företagare som kan denna bransch. Vi
utreder möjligheten till att få till ett permanent tillstånd att sälja öl och vin. Vi
måste uppfylla vissa krav för att kunna beviljas ett sådant tillstånd. Vi har sedan
tidigare haft kontakt med Heby Kommuns handläggare i ärendet. Om det blir
verklighet med ett storkök, så kommer det att byggas ihop med Nöjesmuséets
befintliga kök.

Övriga aktiviteter och arrangemang
I april besöktes vi av stf chefen på Räddningstjänsten i Sala. Vi hade en
uppföljning av de säkerhetsåtgärder vi vidtagit tidigare år. Han blev nöjd med
vad han såg och rapporterade att allt var okey från deras sida.
Den 15 maj besöktes vi av deltagare och personal från Solrosen. Vi blev bl.a.
utbildade i dansen salsa, samt att vi bjöds på kaffe, saft och doppa. Ett trevligt
arrangemang av Solrosen som vi sedan flera år har ett gott samarbete med.
Den 31 maj besöktes vi av en gruppresa från Forsberg´s buss med ca 40
pensionärer. Undertecknad pratade om Skogsvallens historia och många av
dom besökande hade tidigare besökt ”Vallen” och hade många egna minnen
därifrån. Nostalgin blev ännu större då de gick in i nöjesmuséet, och mindes fler
artister och kvällar. Besöket avslutades med kaffe o doppa, samt en frågesport
om artister som varit på Vallen.

Den 26 juni besöktes Nöjesmuseét av personal från företaget Cerif, Cecilia
Eriksson. Undertecknad spelade och sjöng visor från ”Vallenartister” som jag
sedan hade frågesport på.
Den 7 juli arrangerades storbilds - TV på dansbanan med kvartsfinalen i
fotbolls- VM mellan Sverige och England (0-2). En välbesökt fotbollsfest för
våra medlemmar, där glädjen stod högt i taket trots förlusten.
Den 21 juli hyrdes dansbanan ut till en bröllopsfest, Mårten Ahlberg och Anna
Östman hade gift sig.
Den 20 oktober hade ÖIF-fotbollen traditionsenlig avslutningsfest på
dansbanan.
Den 6 december hade Radio Uppland, direktsändning från Nöjesmuséet där
undertecknad blev intervjuad med anledning av att Folkets Hus och Parker i
Sverige fyllde 125 år. Önskelåten från undertecknad blev rocklåten ”I can jive”
med ikonen Jerry Williams, som tråkigt nog dog under 2018. Han hade genom
åren gjort 21 konserter på Skogsvallen.

Under december fixade undertecknad 80 annonser à 600 kr, med God Jul och
Gott Nytt År -hälsning från bygdens företag i Lokaltidningen Västra Uppland.
Intäkterna av detta ger ett bra överskott till kostnaderna för Skogsvallens drift
och underhåll.
Traditionsenligt ordnades julklappar som undertecknad personligen
överlämnade under julveckan till ett tjugotal av våra mest aktiva och duktiga
hantverkare/medhjälpare på Skogsvallen.
Vi vill tacka alla medlemmar, ÖIF:s sektioner, styrelse, kanslipersonal för ett
gott samarbete. Även samarbetet med bygdens företag/näringsliv betyder
oerhört mycket, den generösa sponsringen alla bidrar med är viktig för
Skogsvallens upprustning, verksamhet och framtid.
Den hårt arbetande festsektionen 2018 har bestått av ordf. Hans Forsberg,
Mats Ellnerbrant, Rolf Larsson, Christoffer Åsberg, Classe Forsgren, Gert-Inge
Svensson (tom augusti). Ansvarig för sociala medier har varit Sanna Wallin som
slutar efter detta år på grund av barnafödsel, vi tackar henne för ett mycket
gott arbete.

Östervåla i Hofsta den 27 januari 2019

Hans Forsberg
Ordförande Festsektion och Projekt Skogsvallen, Östervåla

